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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga en grundskolas psykosociala klimat. Genom 
kartläggningen har vi kunnat synliggöra klimatet på skolan och föreslagit olika sätt att 
förändra detta i positiv riktning.  
 
De metoder som används i studien är kvalitativa och de består av cirka 10 observationer och 
12 intervjuer. Intervjuerna har gjorts med föräldrar och elever från skolan.  
 
Resultaten visar bland annat att många föräldrar uppfattar rasterna som ett osäkert område för 
eleverna. Föräldrarna menar att det finns för få lärare ute på det stora skolområdet. Eleverna 
anser att det är mycket som lärarna inte ser av det som händer på rasterna. Det är dock ganska 
lätt att få tag i en lärare om något inträffar. Kommunikationsproblem mellan skolan och 
hemmet är också något som omtalas av föräldrarna. Elevernas delaktighet och inflytande är 
relativt begränsat.  
 
Analysen av resultatet utgår från Salutogen teori. Några slutsatser som dragits handlar bland 
annat om kommunikations- och informationsproblem. Andra slutsatser pekar på att skolan, 
tillsammans med elever och föräldrar, måste formulera gemensamma regler och mål, för att 
kunna skapa ett positivt skolklimat. Med slutsatserna som utgångspunkt presenteras förslag på 
hur skolan ska kunna gå vidare med sitt värdegrundsarbete. 
 
 
Nyckelord: delaktighet, inflytande, värdegrund och förväntningar. 
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Inledning 
 
Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet gav oss en förfrågan om vi ville skriva vårt 
examensarbete om en skola som hört av sig till dem. Skolan ville ha hjälp med att utveckla 
värdegrundsarbetet och vår uppgift var att kartlägga orsaken till det negativa psykosociala 
klimatet som råder på och omkring skolan. Detta kändes som en rolig och intressant utmaning 
eftersom det var ett verkligt problem som vi skulle ta oss an. Arbetet med kartläggningen 
kommer vi att ha stor användning av efter utbildningen. Alla skolor har i någon utsträckning 
problem som måste kartläggas för att man ska kunna gå vidare och lösa dem.  
 
I detta arbete har ett fingerat namn använts, Moteskolan, då den aktuella skolan nämns i 
texten.  
 
Det är lärarna, eleverna och föräldrarna som till största delen påverkar klimatet på en skola 
(Hagström, Redemo & Larsson, 2000), därför valde vi att koncentrera oss på dessa. För att 
avgränsa storleken på arbetet var utgångspunkten att lärarna utgår från Lpo-94 och skollagen. 
Problem som vi stött på som berör lärarna har nämnts men inte getts något större utrymme i 
texten. Lärarna på Moteskolan hade i samband med värdegrundsarbetet, hösten 2002 och 
våren 2003, uttryckt att de tyckte det var svårt att tillgodose elevernas och föräldrarnas 
förväntningar. Därför valde vi att koncentrera denna studie på att jämföra elever och 
föräldrars förväntningar på skolan med skolans uppdrag, som det beskrivs i Lpo-94 och 
skollagen.  

Bakgrund 
Vid arbetets start informerade Moteskolans rektor och specialpedagog om skolan. Moteskolan 
är en f-6 skola med cirka 200 elever. Skolan har funnits i över hundra år men är nyligen 
renoverad. Utemiljön är varierande och har närhet till skog. Moteskolan har sedan många år 
tillbaka ett dåligt rykte bland barn och vuxna i skolans närområde. Vilka dåliga rykten som 
florerar, förklaras längre fram i studien. Många av lärarna har arbetat länge på skolan men en 
del är nya. Lärarna anser att det är svårt att leva upp till alla förväntningar från elever och 
deras föräldrar. 
 
Under hösten 2002 startade skolan ett omfattande värdegrundsarbete med bland annat två 
studiedagar och en kvällsföreläsning om värdegrunden för personalen. En enkätundersökning 
bland elever och föräldrar där utgångspunkten var värdegrundsfrågor samt förväntningar på 
skolan, genomfördes också. Även material som rör värdegrunden köptes in, så som böcker 
och häften, och används nu i alla klasser. Eftersom skolan anser att detta arbete är viktigt men 
känner att de inte vet hur de ska komma vidare, har de bett om hjälp för att få idéer och 
förslag på hur de kan arbeta vidare. Det är här Värdegrundscentrum och vårt arbete kommer 
in i bilden. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga elevers och föräldrars tankar kring skolans 
psykosociala klimat. Genom denna kartläggning hoppas vi kunna bidra med att synliggöra 
klimatet på skolan och finna vägar att påverka det. Följande frågeställningar kommer att 
besvaras i studien: 
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Skiljer sig elevers och föräldrars förväntningar på skolan från skolans uppdrag? 
Hur stort inflytande har elever och föräldrar i skolans organisation? 
Hur uppfattas skolans klimat av elever och föräldrar? 
Känner eleverna att de har en meningsfull tillvaro i skolan? 
Hur ser föräldrasamverkan ut idag? 
Hur kan skolan utveckla sitt värdegrundsarbete?  

Presentation av teoretiska begrepp 

KASAM 
Den teori som i huvudsak användes i detta arbete är Salutogen teori. Salutogen kommer från 
latinets salus som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller 
uppkomst. Begreppets grundare är Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog och professor. En 
viktig utgångspunkt i denna teori är den mänskliga tillvaron. Detta betyder att man ser 
individen i dess omgivning. Antonovsky anser att man måste uppleva en känsla av 
sammanhang (KASAM) i tillvaron för att uppnå god hälsa. (Hult & Waad, 1999)  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa inte bara som avsaknad av sjukdom och 
handikapp utan det innefattar även människans psykiska och sociala tillstånd. Människan är 
beroende av sin omgivning för att kunna uppnå god hälsa. Istället för att koncentrera sig på 
vad som orsakar sjukdom så ska man fokusera på vad som orsakar hälsa (salutogen). Enligt 
Hagström, Redemo och Larsson (2000) ska man ändra sitt synsätt från att endast leta 
individuella förklaringar till ohälsa, till att se individen i sitt sammanhang. Detta kan göra det 
möjligt att upptäcka nya sätt att främja hälsa. Genom flera olika undersökningar fann 
Antonovsky att de tre centrala komponenterna för att uppleva en känsla av sammanhang var 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas hur strukturerad och 
tydlig omgivningen med all dess information uppfattas. Hanterbarhet handlar om hur man kan 
hantera de förväntningar och krav som ställs. En annan sak som också påverkar 
hanterbarheten är tillräckliga resurser. Det är svårt att hantera olika situationer i livet på ett 
tillfredställande sätt om det inte finns resurser. Meningsfullhet skapas genom delaktighet och 
medverkan. Känslan av meningsfullhet ökar engagemanget och motivationen på grund av att 
man känner sig värdefull och behövd. Genom dessa tre komponenter kan man öka känslan av 
sammanhang, vilket alltid ska eftersträvas, enligt Salutogen teori. (Hagström, Redemo & 
Larsson, 2000) 

Psykosocialt skolklimat 
En skolas psykosociala klimat bygger på relationer mellan alla i skolans verksamhet. 
Relationerna bygger på respekt, engagemang, intresse och nyfikenhet på de gemensamma mål 
som strävar mot den formulerade visionen för verksamheten. (Hagström, Redemo & Larsson, 
2000) Att ha något gemensamt att sträva mot ökar sammanhållningen, vilket i sin tur gör att 
negativiteten minskar. Detta leder till positiva förväntningar och ökat elev- och 
föräldrainflytande. På detta sätt får man en skola som alla har varit med att påverka och därför 
kan vara stolt över. För att medvetet kunna påverka en skolas klimat måste man se till 
helheten och det stora sammanhanget. Skolans klimat är en cirkulär process som ständigt 
förändras. De som främst kan påverka klimatet på en skola är lärarna, eleverna och 
föräldrarna. Klimatet består av fler olika faktorer. Dessa faktorer är beroende av varandra för 
att göra någon verkan. Vilka faktorer som har störst betydelse är individuellt från skola till 
skola. Här nedan redovisas vilka faktorer som Hagström, Redemo & Larsson (2000) anser 
vara de viktigaste för att skapa ett gott klimat.  
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 (Hagström, Redemo, & Larsson, 2000, s.27) 

 
Utifrån ett tiotal observationer på Moteskolan där helheten och de stora sammanhangen blivit 
kartlagda, har vi bestämt vilka av de ovanstående faktorerna vi kommer att lägga störst vikt på 
i denna studie. De faktorer vi valt att särskilt belysa  anser vi vara viktiga för Moteskolan att 
ta tag i. De faktorer vi valt, tror vi har betydelse för att förstå skolans negativa klimat och 
förmodligen kommer förändringen av dessa att ge synbara resultat. 

Skolans värdegrund 
I skolplanen för Umeå kommun (2000) står det att värdegrunden handlar om relationer mellan 
människor. Värdegrunden har den viktiga uppgiften att förmedla de grundläggande värden 
som vårt samhällsliv vilar på. Varje enskild elev ska finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lpo-94) All skolpersonal 
ska gestalta och förmedla den värdegrund som formulerats i skollagen och läroplanen. Genom 
samtal och diskussioner ska värdegrunden förankras. Värdegrunden måste hållas levande för 
att stärka demokratin i samhället och i skolan. Den ska förebygga och motverka mobbning, 
sexuella trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra uttryck när det gäller bristande 
respekt för människors lika värde. (Skolplanen för Umeå kommun, 2000) Enligt Lpo-94 ska 
skolan förmedla värden som berör människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med 
svaga och utsatta, samt respekt och förståelse för olikheter. Alla elever ska kunna gå till 
skolan och känna sig trygga samt respekterade för den de är. 

Ledarskapet 
”En ledare är bäst 
när folket knappast vet att han existerar. 
Inte så bra 
när folket lyder och hyllar honom. 
Sämre när folket avskyr honom. 
Men en god ledare, som föga säger när 
hans arbete är utfört och hans målsättningar är uppnådda, 

Personalens 
delaktighet 
& kompetens 
utveckling 

Elevers delaktighet 

Föräldrarnas 
delaktighet 

Arbetsmiljön 

Ledarskapet

Det gemensamma 
förhållningssättet 

Det personliga 
förhållningssättet 

Skolans värdegrund 

Livskunskap i skolan
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kommer folket att säga: 
”vi gjorde det själva!”  
 
Av Lao-tis ca 500 f.Kr.  
 
Ett bra ledarskap kan kännetecknas av många saker. Vi har alla haft bra lärare men de behöver 
inte vara lika. Att skapa möjligheter för eleven att tillsammans med gruppen eller övriga 
elever i klassen att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar kräver av läraren, förutom 
kunskaper och färdighet i didaktik, även kunskaper i ledarskap. (Kernell, 2002) 
 
Förtroende är viktigt då man pratar om ledarskap. Utan förtroende fungerar inte verksamheten 
och varken lärare eller elever trivs. För att kunna bygga upp ett förtroende krävs det att man är 
en bra lyssnare, har ämneskunskaper, uppmuntrar, kan möta elever och förstå deras olika 
behov, är klar och tydlig med vad som gäller, vänlig osv. Listan kan göras lång. En ledare 
som är bra på att lyssna kan komma undan med vissa brister och ändå vinna deras förtroende. 
Enbart en bra lyssnare är inte en bra ledare men det är en ovärderlig kunskap som man kan 
komma långt med. (Elevarbeten, studentlitteratur, online) 
 
En god ledare i klassrummet ska ha förmåga att strukturera och kontrollera verksamheten 
genom att vara tydlig, men ska även vara flexibel, inspirerande för att få en så god 
lärandemiljö som möjligt och i allt detta ingår även att kunna sätta gränser och vara 
konsekvent. Lärarna ska skapa möjligheter för eleverna att ta egna initiativ och ge dem 
ansvar. (Kernell, 2002) 

Elevernas och föräldrarnas delaktighet 
Skolan har som uppgift att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Detta innebär bland 
annat att lärarna måste utveckla elevernas inflytande i skolan och våga släppa delar av 
kontrollen i undervisningen. Genom att få delta och påverka ökar känslan av sammanhang 
och meningsfullhet. (Hagström, Redemo & Larsson, 2000) Även inlärningen underlättas om 
eleverna känner att de är delaktiga eftersom de då känner att de har möjlighet att påverka sin 
egen inlärning. Genom att eleverna får ett ökat inflytande bidrar det till ett ökat 
ansvarstagande. (Skolplanen för Umeå kommun, 2000) 
 
Oavsett vad läraren tycker måste denne enligt läroplanens och skolans förordningar ha 
kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Den professionella relationen till 
vårdnadshavarna ligger till grund för ett gott samarbete och detta är en del av lärarens yrke. 
Många av lärarna tycker att föräldrakontakt är det svåraste i yrket och vissa anser att de 
saknar utbildning för detta. (Kärrby & Flising, 1983) Barn och ungdomar tillbringar stor del 
av sin tid i skolan så det är naturligt att föräldrarna engagerar sig. Det är trots allt föräldrarna 
som har det yttersta ansvaret för barnet och ska därför ha rätt att påverka de villkor som 
formar barnet. Genom att öka föräldrarnas delaktighet i skolan blir de positivare och mer 
engagerade. Föräldrarna är en viktig resurs för att skapa ett positivt klimat i skolan. Det är 
lättare att vinna elevernas förtroende om man först har föräldrarnas. Har man föräldrarnas 
förtroende är det lättare att få elevernas.   

Förväntningar 
De flesta av våra förväntningar är inte så tydliga och därför svåra att upptäcka men trots det så 
är de alltid närvarande och styr våra handlingar samt påverkar hur vi uppfattar saker och ting. 
Man letar efter lösningar där man förväntar sig att finna dem. De förväntningar vi har är 
inflytelserika och hjälper oss att bygga upp bilder av hur framtiden ska se ut. Världen blir mer 
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begriplig ju mer vi stöter på det som bekräftar det vi redan tror, eftersom det får oss att tro att 
de slutsatser som vi hittills dragit är korrekta.(Winter, 1994) Förväntningar kan vara allt från 
att man förväntar sig att det finns snö ute i december till hur lärare ska undervisa i skolan. 
Lärare har sin syn på vilka kvaliteter som är viktiga att arbeta vidare med. Elever och 
föräldrars förväntningar på samma sak kan vara helt annorlunda. (Kernell, 2002) Genom att 
jämföra elevers och föräldrars förväntningar på skolan med skolans uppdrag kan man 
synliggöra om det finns skillnader i dessa förväntningar som kanske skapar en konflikt mellan 
hemmet och skolan. 

Etik 
I detta avsnitt, där vi diskuterar etiska frågor, refererar vi till Grens bok om etikfrågor i 
lärarens vardag (Gren, 2001). Alla lärare gör etiska val, ibland utan att tänka på det. Ett 
exempel är om läraren har lovat att ringa hem så fort något händer på skolan men när det 
händer så försöker läraren först lösa det, vilket kanske till slut resulterar i att läraren inte 
ringer hem. Pedagoger i förskola och skola har ett etiskt ansvar i förhållande till eleverna, 
föräldrarna, arbete gällande lagar och läroplaner, förvaltningen/arbetsplatsen, 
yrket/yrkesrollen, kollegor och samhället. Av dessa är ansvaret gentemot eleven kärnan i 
lärarens uppdrag och hand i hand med detta går ansvaret mot föräldrarna. Goda avsikter är 
inte tillräckligt, för alla vet vi vad som är rätt men det garanterar inte att vi handlar därefter. 
Lärare har en tendens att utgå ifrån att alla elever är lyckliga och inte har några problem, trots 
att vi vet att det är normalt att emellanåt ha en kris. Livet är allt från glädje och lycka till gråt 
och sorg. Elever måste lära sig att hantera alla dessa känslor och för att lyckas med det krävs 
att de får möta en vuxen som är öppen för en dialog, även om samtalet tar en annan riktning 
än den från början tänkta. 
 
 När elever bråkar med varandra använder de ofta ”fula” ord som t.ex. bög och dampbarn. 
Självklart ska vuxna som hör detta reagera men att bara säga till kanske inte är rätt metod. 
Säger en lärare till eleverna att sluta, så slutar de säkert för denna gång men risken finns att 
när de nästa gång hamnar i konflikt gör samma sak igen. Gren (2001) menar att man ska föra 
en dialog tillsammans med eleverna och ta reda på vad orden betyder för dem. Därefter kan 
man förklara varför de inte tillåts på skolan och detta kommer de då säkert att förstå samt 
acceptera. Gren menar också att de grundläggande värden som förskolan och skolan ska 
förmedla endast har ett varaktigt värde för barnet då det integreras i barnet själv. Det måste 
erbjudas en dialog, där läraren är tydlig med de värden som gäller för verksamheten. 

Ramfaktorer 
Några ramfaktorer som påverkar arbetet i skolan är tid, personal, gruppstorlek, lokaler, 
ekonomiska resurser, skolans ledning och organisation, närsamhället och kultur. (Lindström 
& Pennlert, 2003) Vi har valt att koncentrera oss på tid, personal, gruppstorlekar, lokaler, 
närsamhälle, ekonomi och organisation i vår studie.  
 
När elever och lärare möts i skolvärlden påverkas dessa möten av en mängd olika faktorer. 
Enligt Lindström och Pennlert (2003) kan kunskap om dessa ramfaktorer och dess påverkan 
på arbetet leda till att man fattar medvetna didaktiska beslut. Ramfaktorerna ger lärarna en 
bild av vad som är möjligt att genomföra och vad som är rimligt. (Se nedanstående fig.) 
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Fig.1 Dahllöfs tankemodell för att förklara resultatet av ett undervisningsförlopp. (Gustafsson, 
1999, s.48) 
 
Ramarna begränsar processen som leder till resultatet. Goda förutsättningar leder till bra 
resultat. 
 
Lärarnas möjligheter att agera i klassrummet begränsas av fasta mål, tiden som lärarna har att 
undervisa, samt elevgruppens sammansättning. Detta leder till att läraren vid gemensam 
undervisning i en heterogen grupp inte kan ge varje enskild elev det som behövs vid varje 
tillfälle. Det viktiga är att ”se” alla elever så ofta som möjligt och att vara medveten om vilka 
man inte sett. (Gustafsson, 1999) 
 
I fortsättningen av detta avsnitt om ramfaktorer refererar vi till Lindström och Pennlerts bok 
om undervisningsfrågor (Lindström och Pennlert, 2003). 
 
Tid är en central punkt i läraryrket. Lärare måste ha tid för att planera, tid för undervisning, tid 
för elever osv. Arbetsuppgifter, som inte direkt kan relateras till undervisning, ökar för lärarna 
vilket i sin tur leder till att tid för planering, tid med elever och tid för självreflektion minskar. 
Den tid som minskar är egentligen dyrbar för elever och lärare. Genom att bli mer medveten 
om vad man gör med tiden, vad den används till och hur lång tid varje arbetsuppgift tar, har 
man större möjligheter att sätta upp realistiska mål och på så sätt arbeta mer effektivt.  
 
Gruppstorleken påverkar den tid som läraren kan ge varje elev. I en mindre klass får varje 
enskild elev mer tid med läraren än om klassen varit större. Detta leder till olika 
förutsättningar för lärarna att anpassa undervisningen till varje enskild elev och vilka metoder 
som läraren använder.  
 
Lokalernas utseende påverkar undervisningen på många olika sätt bl.a. ventilation, 
utformning och storlek. Det är viktigt att lokalerna är utformade på så sätt att de stimulerar 
eleverna att lära. De bör vara anpassade för många olika undervisningsformer så som 
grupparbete, lärarlett, enskiltarbete och diskussion. Det är viktigt att skolan utnyttjar de 
lokaler de har på bästa sätt.  
 
Skolan är en del av närsamhället. Lindström och Pennlert (2003) anser att det är viktigt för 
läraren att försöka att analysera den större kontext som skolan är en del av. Samhället kan 
indirekt eller direkt påverka undervisningen. De menar att kunskap om detta kan vara viktigt 
då man ska analysera planeringen av undervisningen samt vid reflektion om den. Det är 
viktigt att koppla undervisningen till närsamhället.  
 
Ekonomin på skolan har stor betydelse då det gäller att anställa personal, köpa läromedel, 
utrustning mm. En stor del av skolans budget går till hyra och underhåll. Har en skola dålig 
ekonomi kan detta få konsekvenser då det gäller kvaliteten av undervisningen och elevers 
möjligheter till lärande.  
 
Neddragning av personal plus den rådande lärarbristen påverkar helt klart arbetet i skolan. 
Klasserna blir större och det är fler elever som varje lärare ska hinna med att se och anpassa 

Ramar Process Resultat 
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undervisningen efter. Men ”Ett allt för stort antal vuxna i varje elevgrupp kan få negativa 
resultat när det gäller trygghet, relationer och utveckling” (Lindström & Pennlert, 2003, 
s.43). Det beror på att alla vuxna måste ha en meningsfull roll i sammanhanget. 
 
Skolans organisation kan direkt eller indirekt påverka undervisningens kvalitet. De 
elevgrupperingar som sätts samman och hur man använder sig av personal och lokaler kan 
påverka hur verksamheten fungerar. ”Skolan har stor frihet då det gäller hur man anställer 
och använder olika personalkategorier och hur man grupperar elever. Detta får betydelse för 
både lärare och elever när det gäller de förutsättningar som ges för lärandet.” (Lindström & 
Pennlert, 2003, s.45) 
 
Vi har nu presenterat de teoretiska utgångspunkter som vårt arbete bygger på. I nästa kapitel 
kommer vi att beskriva på vilket sätt vi genomfört studien. 
 
 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod 
De metoder som används i studien är kvalitativa. Cirka 10 observationer som gjordes i 
samband med besök på skolan samt tolv intervjuer har genomförts. Observationerna 
genomfördes främst för att få ett underlag till intervjuerna. Av intervjuerna gjordes sex med 
föräldrar och sex med elever (se intervjuguide i bilaga 1 och bilaga 2). En sammanställning av 
enkäter som skolan gjorde under hösten 2002 bland elever och föräldrar ligger till grund för 
våra intervjufrågor. Denna enkät som berör samma områden, som studien gör, finns 
dokumenterad på Moteskolan men på grund av sekretesskäl har vi valt att inte ta med den i 
referenslistan. De frågeområden som berörts under intervjuerna är respekt, förtroende, 
samarbete, förväntningar, ansvar, mobbning och delaktighet. Respekt var ett begrepp som 
nämndes flera gånger och vi ville ta reda på vad respekt betydde för elever respektive 
föräldrar eftersom det är ett komplext men också ett viktigt ord inom värdegrundsområdet. 
Kategoriorden vi valt ligger till grund för ett gott klimat och det är begrepp som vi tror att 
lärare, elever och föräldrar måste vara överens om. En låg grad av standardisering har använts 
i intervjuerna. Med det menas att intervjufrågorna har tagits i den ordning som kändes 
naturlig. De intervjuade har på detta sätt fått styra ordningsföljden på frågorna. Språkbruket 
har anpassats till den intervjuade och då främst vid intervju av elev. Följdfrågor har 
formulerats vid behov och grundats på tidigare svar. (Trots, 1997) 

Urval 
Intervjuerna har gjorts med elever och föräldrar från två klasser som specialpedagogen hjälpt 
oss att välja ut. De två klasserna speglar skolan på ett bra sätt. Intervjuerna bygger på 
frivillighet.. Urvalet av föräldrarna gjorde specialpedagogen som känner dem bättre. Vi ville 
få så stor spridning som möjligt så att föräldrarna skulle spegla klassammansättningen. 
Eleverna valdes slumpmässigt ut bland dem som var villiga att ställa upp samt hade tillstånd 
hemifrån. Könsfördelningen var jämn. 

Procedur 
Den första observationen gjordes under våren 2003. Vi gick runt på skolgård och i korridorer 
för att få en första uppfattning om skolan. Samtal med kontaktpersonen på skolan 
genomfördes för att få en större insikt i problemet och det tidigare värdegrundsarbetet. 
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Presentation av vår undersökning för lärarna gjordes innan terminen slutade. Vi ansåg att det 
var nödvändigt att få lärarnas stöd för att kunna genomföra studien. Vid presentationen var 
reaktionen positiv, vilket ledde till att vi inte har haft några svårigheter att komma in i 
klassrumsverksamheten för att kunna göra observationerna och intervjuerna. 
 
Under hösten 2003 gjordes ett antal observationer i de två klasser som intervjuerna  sedan 
genomfördes i. Vi följde med i den vanliga undervisningen för att få idéer till angelägna 
intervjufrågor och för att eleverna skulle få en chans att lära känna oss bättre innan det var 
dags att intervjua. Det var viktigt att eleverna fick möjlighet att träffa oss och få veta vilka vi 
var innan de skulle intervjuas så att intervjumiljön kändes trygg och avslappnad, vilket skapar 
större möjlighet till ärliga svar. 
 
Då specialpedagogen presenterat namnen på de föräldrar som ställde upp på en intervju ringde 
vi runt till alla och presenterade oss samt berättade vad intervjun skulle handla om. 
Föräldrarna fick chans att ställa eventuella frågor och en tid för intervjun bokades. Sedan 
tackade vi dem för att de ville ställa upp. Alla intervjuerna genomfördes inom en tidsperiod på 
tre veckor. Innan intervjun startade, garanterade vi anonymitet, förklarade att de när som helst 
kunde välja att stå över en fråga eller avbryta intervjun. Vi frågade om det gick bra att banda 
intervjun och alla gick med på det. De fick även möjlighet att ställa frågor innan intervjun 
startade. Alla intervjuer genomfördes enskilt och pågick mellan 25 och 65 minuter. Alla 
intervjuer utom en genomfördes i specialpedagogens kontor. Den genomfördes på den 
intervjuades arbetsplats. Under fyra av de sex intervjutillfällena genomfördes intervjun av en 
person. Den andra satt en bit ifrån och antecknade. Det var en säkerhetsåtgärd  ifall 
inspelningen skulle misslyckas. Det var också till hjälp vid analysen att ha stödanteckningar 
från intervjun. På de övriga två var bara en av oss närvarande. Att förutsättningarna var lite 
olika beror på att det var svårt att boka in tider som passade alla. 
 
Elevintervjuerna gjordes under en och samma skoldag; en klass på förmiddagen och den 
andra på eftermiddagen. Samma information gavs till eleverna som till föräldrarna. 
Intervjuerna hölls enskilt med eleverna och varade mellan tio och tjugo minuter. En av oss 
intervjuade och den andra satt och antecknade ifall inspelningen skulle mankera. Alla 
intervjuerna genomfördes i specialpedagogens kontor. Tiden mellan intervjuerna i de båda 
klasserna utnyttjade vi för observationer i matsalen och på skolgården, för att få en klarare 
bild av elevernas vardag. 
 
Intervjuerna har bearbetats med hjälp av våra anteckningar samt genom att lyssna på 
inspelningarna för att finna gemensamma faktorer och intressanta synpunkter i deras svar. 
 
I följande kapitel kommer resultatet från observationer och intervjuer att presenteras. Citaten 
vi valt för att illustrera det vi beskriver, har hämtats från hela intervjumaterialet. Det betyder 
att de flesta informanter fått komma till tals åtminstone någon gång med egna ord.  
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Resultat 
Ett första intryck av skolan 
Vid första observationen studerades den inre och yttre miljön. Skolan gav ett positivt intryck 
och kändes välkomnande. Kontaktpersonen gav ett professionellt och vänligt intryck och var 
noga med att inte påverka oss, utan lät oss bilda vår egen uppfattning om skolan.  
 
Alla elever som intervjuats har en positiv bild av Moteskolan. De tycker att det är en bra skola 
och att det känns roligt att gå till skolan. Få av dem hade någon uppfattning om skolan innan 
de började. Några har syskon eller föräldrar som tidigare gått på skolan, men hade trots detta 
ingen uppfattning innan.  

 
”Nä, eller jag visste ju för mamma har ju gått här förut /…/ som 
 ingenting, då var det roligt att börja skola.” 

 
 
Föräldrarnas bild av skolan innan deras barn började där varierade. Vissa hade ingen 
föreställning överhuvudtaget eftersom de var nyinflyttade. Andra hade en negativ inställning 
på grund av tidigare erfarenheter. Dessa kunde vara erfarenheter från den egna skolgången 
eller nedlåtande rykten och kommentarer om skolan och dess närområde. 
 

”Här ska man ha bakgrundshistorien har jag fått lära mig när  
jag flyttade hit. På den här sidan går alla socialfallen i skolan.  
På andra sidan går finfolket.”   

 

Ramfaktorer 
Något som under observationerna uppmärksammades var att skolan verkade har gott om 
resurser, vilket också bekräftades av kontaktpersonen. Detta beror bland annat på en relativt 
hög skolpeng. På skolan finns en studio där elever som inte klarar av att fungera på ett bra sätt 
i klassrummet får arbeta vissa tider av sin undervisning. På skolan arbetar förutom lärare även 
assistenter, speciallärare och specialpedagog med eleverna. Någon brist på personal är det inte 
på skolan. Trots detta så är missnöjet bland föräldrarna stort bl.a. då det gäller tryggheten på 
rasterna, kommunikationen mellan skolan och hemmet och den stora omsättningen av 
personal (mer om dessa faktorer senare i detta kapitel). Detta missnöje gör att några föräldrar 
har valt att flytta sina barn från Moteskolan till en annan närliggande skola.  
 
Storleken på de klasser som observerades är strax över 20 elever. Ibland är det färre elever i 
klassrummet eftersom några elever från båda klasserna undervisas i studion. Observationerna 
i de båda klasserna, som vi i fortsättningen kommer att benämna A och B, visade upp två 
olika bilder av en klassrumssituation. I klassrum A upplevdes klimatet på en gång som 
negativt och det tog inte lång stund innan den första konflikten blossade upp. Både eleverna 
och läraren uppfattade vi som stressade och ljudnivån i klassrummet var hög. Alla försökte 
överrösta varandra och det var svårt att skapa arbetsro. Två av eleverna i klassen ingår i 
studioverksamheten. I klassrum B upplevdes klimatet som lugnt och behagligt. Läraren och 
eleverna pratade lugnt med varandra. Trots att små konflikter uppstod så steg inte ljudnivån, 
utan de löstes snabbt utan att hela klassen blev inblandad. Arbetsron var bra. Även i denna 
klass finns det elever som ingår i studiogruppen. 
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En av ramfaktorerna som påverkar klimatet i en skolan är lokalernas utformning. Därför 
gjordes observationer om hur klassrummet var utformat i de båda klasserna. På grund av att 
lokalernas utseende kan påverka undervisningen är det viktigt att ha en placering som passar 
klassen. I klassrum A har man traditionella bänkar, dvs. bänkar med lock som eleverna har 
sina saker i. Bänkarna är placerade i fem bänkgrupper med tre till fyra elever i varje grupp. 
Katedern är placerad i mitten strax framför tavlan, så att läraren står bakom den då tavlan 
används. I klassrum B finns inga traditionella bänkar utan bord som är placerade i två stora 
grupper. Eleverna har sina saker i lådor som är placerade efter väggen. Alla har sin egen 
personliga låda. Katedern är inte placerad framför tavlan, så läraren behöver inte stå bakom 
den då tavlan används.  

Delaktighet 
Elevernas inflytande och delaktighet i klassrummet är relativt liten. Under observationerna i 
klass A var det läraren som bestämde vad som skulle göras och eleverna fick inget utrymme 
att komma med förslag. Lektionerna var väl förberedda men strukturerade utan utrymme för 
variation. I klassrum B var elevernas delaktighet större. De gjorde bland annat ett 
projektarbete där eleverna inom vissa ramar fått bestämma det mesta av innehållet. En elev 
anser att de aldrig får vara med och bestämma vad man ska göra i något av ämnena. 
Resterande tycker att de ibland får vara med. Bara en av dessa kan ge ett exempel på vad de 
fått vara med och bestämma. De arbetsmetoder som används t.ex. grupparbete eller enskilt 
arbete bestäms alltid av läraren.  
 

”Vi jobbar med världen på fredagar och då håller vi på med  
ett jättestort arbete där de är vi barn som väljer vad vi ska 
göra /…/ Vi ska ha föreställning som vi jobbar på och det är  
vi som får välja hur det ska vara.” 

 
 
När det gäller reglerna på skolan svarar fyra av sex elever att de fått vara med att bestämma 
dem. En svarade nej och en kom inte ihåg. Klassråd och elevråd är något som de flesta 
eleverna spontant nämnt under intervjuerna.  
 

 ”Vi sitter några i elevrådet, och så har vi ju klassråd och där 
tar de upp det vi tycker i elevrådet.”  

 
 
För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i skolans verksamhet så måste de få tydlig 
information om mål, innehåll och arbetsformer. (Lpo-94) Denna information verkar alla 
intervjuade föräldrar ha tagit till sig på ett eller annat sätt. Några exempel på 
informationskanaler är veckobrev, föräldramöten, besök på skolan, portfolio eller genom 
föräldraföreningen/skolrådet. Vad informationen ska leda till råder det dock delade meningar 
om. Ibland känner föräldrarna att viss information undanhålls så att de aldrig får chansen att 
påverka eventuella beslut. Mer om detta redovisas under rubriken samarbete mellan föräldrar 
och skolan. 
 
 ”Man måste ha längre framförhållning, åtminstone en termin 

eller två för budgetåret alltså kunna se, hur kan vi organisera 
det här för nästa omgång?” 
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Samarbete mellan föräldrar och skolan 
Enligt Lpo-94 ska alla som arbetar i skolan samarbeta med elevernas vårdnadshavare. Alla 
föräldrar som intervjuats anser sig ha ett aktivt samarbete med skolan. Förslag på hur det 
skulle kunna bli ännu bättre är bl.a. att ha föräldramöten en gång i månaden både när det 
fungerar bra respektive dåligt för att kunna stötta läraren, att lärarna ska ringa hem oftare, att 
besöka skolan minst en gång per termin så man vet hur elevernas vardag ser ut. Något som 
inte var så positivt och kom fram av de flesta föräldrarna var exempel på den dåliga 
kommunikationen mellan de olika leden i skolans organisation. Tydligen så fattades ett beslut 
om att klasserna på skolan skulle integreras utan att föräldrarna fått chans att påverka. 
Föräldrarna skyller inte på lärarna utan skjuter skulden uppåt i organisationen. En av 
föräldrarna påpekar att eftersom det finns kommunikationsproblem mellan personalen på 
skolan är det inte konstigt att det även finns kommunikationsproblem mellan föräldrar och 
skolan. Anledningen till att beslutet om integrerade klasser fattats råder det delade meningar 
om. Vissa anser att det måste vara en ekonomisk fråga och andra tror att det är en pedagogisk 
undervisningsmetod. Oberoende av vad de tror att orsaken är så uttrycker de ett stort missnöje 
mot detta beslut.  
 
 ”Det här med klassfördelningarna fick vi ju aldrig reda på, vi var  

inte ens inbjudna till samtal. Det var bara någon som bestämt  
det. /…/ De kunde ha haft en dialog tillsammans med 
föräldrarna.” 

 

Föräldrarnas engagemang 
Alla föräldrarna vill vara mer engagerade i skolan än de är idag, bara uppgifterna känns 
relevanta. Flera förslag på hur detta ska ske kom fram. Att hitta på roliga saker för eleverna 
utanför skoltid, besöka skolan, ta med dem till arbetet som ett studiebesök, är några exempel. 
Alla anser att det är upp till var och en hur mycket man vill engagera sig. En förälder uttryckte 
att man måste stötta sina barn i alla lägen och därför blir det naturligt att engagera sig i deras 
skolgång. Ibland är det även så att läraren behöver stöttning och då kan föräldrarna vara till 
hjälp. Självklart blir det också så att strul leder till större engagemang. En av föräldrarna anser 
att man som förälder måste vara kritisk till handlandet mot barnen men bör inte lägga sig i 
undervisningen på grund av okunskap.  
 
 ”Man ska vara engagerad det är ju mina och andras barn. /…/  

Man agerar ju, man vill vara med och påverka och se att det  
händer någonting.” 

 

Respekt  
De flesta av barnen vi intervjuat kan sätta in ordet respekt korrekt i en mening men när vi 
frågade mer ingående hade de egentligen ingen aning om vad det betyder. En av de sex 
intervjuade eleverna beskrev ordet respekt på ett någorlunda korrekt sätt. Trots att de flesta av 
de intervjuade eleverna inte visste vad respekt betyder så ansåg de sig blir bemötta med 
respekt i skolan.  
 
 ”Att man ska respektera vad andra tror på t.ex. om jag tror  

på Gud så ska alla låta mig göra det.”   
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När de intervjuade föräldrarna förklarade vad ordet respekt innebär för dem så var svaren 
ganska lika. Ord som hänsyn, allas lika värde och lyssna är några beskrivningar som var 
återkommande. Dessa tankar kring respekt stämmer bra överens med ordets definition. Två av 
föräldrarna tyckte att det inte finns någon respekt på skolan idag. Eleverna respekterar inte 
läraren och tvärt om. Tre av dem ansåg att det finns för lite respekt i skolan men att skolan 
idag jobbar med t.ex. mobbingteam samt tjej- och killgrupper för att förbättra situationen. 
Sammanfattningsvis var det fem av sex föräldrar som ansåg att respekten på skolan är 
bristfällig.  
 
 ”Det finns ingen som helst respekt för läraren. De får inte lära sig att 

respektera andra /…/ Ha ett ämne som heter etik och moral eller nånting 
sådant, där de arbetar bara med det.” 

 

Föräldrarnas respektive skolas ansvar 
Angående föräldrarnas ansvar under barnens skolgång svarade de på följande sätt. Två av 
föräldrarna ansåg att de har fullständigt ansvar under barnets skolgång. Skolan kan visserligen 
stötta, men det är ändå deras barn. De andra fyra ansåg att föräldrarna skulle se till så att 
förutsättningar för en god skolgång finns t.ex. att barnen kommer till skolan, har ätit frukost 
och har alla saker med sig samt att de fått grundläggande värderingar hemifrån. De menade att 
skolan förvaltar deras barn under skoltid och har därför också ett stort ansvar men yttersta 
ansvaret ligger hos föräldrarna. En av föräldrarna påpekade att Sverige har allmän skolplikt 
och därför måsta även skolan ta ett stort ansvar. 
 
Förutom ämnesundervisningen så ansåg föräldrarna att några av de viktigaste 
ansvarsområdena klassläraren har är att lära ut hur man samarbetar i grupp, vad respekt och 
ansvar innebär, stärka elevernas självkänsla och trygghet samt utföra individanpassad och 
positiv undervisning. Ansvarsområdena är ställda i storleksordning med de mest 
återkommande först o.s.v. Föräldrarna tyckte att det gemensamma ansvarsområdet för lärare 
och föräldrar är att lära ut respekt och ansvar. Detta ansågs vara något som alla måste hjälpas 
åt med. 

Rasterna känns osäkra 
När vi gjorde våra observationer på rasterna var det alltid minst en vuxen ute på skolgården. 
Vissa gick runt på skolgården men andra stod stilla på nästan samma plats hela rasten. 
Området är ganska stort och kuperat så det går inte att överblicka om man inte rör sig över en 
större yta.  
 
Alla elever vet att det finns lärare ut på rasterna men ingen är säker på hur många. Svaren 
varierade från en till fem lärare. Då vi ställde frågan om det är lätt att få tag i en lärare på 
rasterna ifall något händer svarade de flesta att det oftast är ganska lätt, och om det inte är 
någon ute just då så finns de i lärarrummet.  
 

”Ja, om det inte är någon ute så vet vi att de sitter i 
 personalrummet så att det är lätt att springa in om man 
 skulle vilja något.” 

 
 
En påstod även att det är mycket som lärarna inte ser. Barn ser mycket mer. Det är bland 
annat därför skolan infört kamratstödjare. Eleverna ansåg också att det är mycket man kan 
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göra för att skapa ett bättre klimat i matsalen och på rasterna eftersom det är där de flesta 
trakasserierna utförs. Det skulle även behövas mer saker att göra på rasterna. En av de 
intervjuade eleverna vet att det är en i klassen som blir retad i matsalen och på rasterna men 
han har inte sagt det till någon vuxen. Många elever ansåg att de vuxna i mobbingteamet är ett 
bra stöd men ingen av de intervjuade valde spontant att vända sig till kamratstödjarna om de 
såg något negativt hända på rasterna eller i matsalen.  
 
 ”Om någon bråkar så gör de det ju inte så fröken ser precis.” 
 
 
Många av föräldrarna nämnde raster som ett osäkert område, där de känner att det händer 
alldeles för mycket saker som inte lärarna vet om. De ansåg att det är viktigt att se till att 
rasterna blir en trygg plats för eleverna. Just nu upplever flera av föräldrarna att lärarna går i 
grupp ute på skolgården eller att de står mer eller mindre stilla på en och samma plats. Det är 
ett stort område som eleverna får vara på, så de få lärare som finns ute hinner inte se allt. 
Detta gör att föräldrarna känner att eleverna inte är trygga mellan lektionerna. Förslag på fler 
rastvakter kom upp och att de lärare som är ute på rasterna sprider ut sig och rör sig mer över 
hela området. Det behövs för att minska den mobbning som nu pågår för att till sist få bort 
den helt. Föräldrarna trodde också att det på rasterna sägs en hel del fula ord som sårar och 
skapar konflikter, som i sin tur leder till att det blir oroligt i klassrummet. Sådana konflikter 
skulle kunna förhindras om det fanns fler vuxna ute på rasterna.  
 

 ”På rasterna måste lärarna fortare kunna se om någon far illa  
 och kunna ta tag i det direkt.” 

 
 
Två av föräldrarna sade också att det finns en hel del att förbättra i miljön runt skolan. Det 
finns mer att göra för att eleverna ska få det bättre på rasterna. Några förslag på vad skolan 
skulle kunna göra för att skapa en bättre skolgård fick vi inte reda på under intervjuerna. En 
förälder nämnde att skolan kan ta föräldrar och elever till hjälp för att skapa en bättre miljö 
runt skolan men gav inga förslag på vad som behövde förbättras. 

Tydligare regler för eleverna 
Alla elever visste att det finns gemensamma regler på skolan som alla ska följa, men tre 
menar att det vore bra om de sattes uppe så att man lättare kunde lära sig vilka det är. Fyra 
sade att alla har fått vara med och bestämma dessa. Det har gått till så att klassen fått komma 
med förslag på gemensamma regler under klassrådet och dessa har representanterna sedan 
tagit upp i elevrådet. De få regler som de intervjuade eleverna minns tycker de är bra regler, 
fast de inte alltid följs. En av eleverna kände inte till vilka regler som fanns. Om man inte 
följer reglerna så får man en tillsägelse av läraren och en av eleverna sade att läraren ringer 
hem. De flesta tyckte att det var en bra konsekvens men några tyckte att läraren höjer 
rösten/skriker för mycket. Tre av eleverna sade att om det är stökigt i klassrummet så säger 
läraren till och om det inte hjälper så säger läraren till igen och igen. Tillsist så skickas de som 
inte sköter sig ut till kapprummet. Eleverna tyckte inte att det här är något bra sätt att hantera 
problemet på eftersom det oftast bara är några få som stör och på det här sättet blir hela 
klassen störd i sitt arbete och indragen i diskussionen. De andra tre sade att läraren tar ut de 
elever som inte sköter sig till kapprummet och pratar med dem som det berör, så att klassen 
kan jobba vidare utan att bli störd i sitt arbete och menar att detta är ett bra sätt att hantera 
konflikten på.  
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 ”Vi har typ inga papper uppsatta. Vi hade förut i vårat  
kapprum men de är borta. Rektorn har säkert något papper  
eller något man kan sätta upp.” 

 
 ”Man får inte springa i korridoren eller det finns säkert fler  

men jag vet inte.” 
 

Föräldrarnas förtroende 
Tre av de intervjuade föräldrarna har inte förtroende för skolan och en har det bara till viss del 
på grund av att det är stor omsättning av personal. Skolchefen som flyttade, nämndes som 
exempel. En av orsakerna som gör att hälften av föräldrarna inte har förtroende för skolan är 
att de känner att eleverna inte är trygga på rasterna, i matsalen och ibland inte heller på 
lektionerna. Det är mycket fula ord och bråk som pågår i de olika elevgrupperna. Detta gör att 
det blir en osäker miljö för eleverna att vistas i. Känner sig eleverna inte trygga så finns inga 
förutsättningar för lärande. Även delningar och ihopslagningar av klasser gör att de inte har 
förtroende för skolan eftersom det är så ovisst vad som kommer att hända till våren då 
sexorna går ut. Hur kommer de nya klasserna att se ut?, Blir det nya delningar? osv. Många av 
föräldrarna känner att de har blivit förbigångna i den här frågan tidigare. 
 

”Nej, det har jag inte. Jag har blivit övertrampad så många  
gånger, så det har jag inte.” 

 

Föräldrarnas tro på framtiden 
I frågan om Moteskolans framtid tror tre föräldrar att skolan kommer att läggas ner på grund 
av för få barn och en tror att det kommer att bli en f-9 skola med åldersintegrerade klasser. 
Föräldrarnas framtidsvision innehåller flera rimliga önskemål. De vill ha fler lärare och 
pedagoger på skolan samt att personalen ska vara stabil och inte bytas ut. Alla nyanställda 
måste få ett vänligt bemötande. Tidigare erfarenheter visar på att detta inte är självklart. 
Gemensamma mål och ett gemensamt ansvar måste formuleras och ställas upp. Alla ska jobba 
åt samma håll. Fler roliga saker för eleverna måste arrangeras men inga konkreta förslag har 
kommit fram under intervjuerna. En förälder anser att det är viktigt för eleverna att byta skola 
och är därför emot en f-9 skola. En annan vill att skolan ska profilera sig så att det får en 
chans att behålla eleverna.   

Läroplanen 
I läroplanen står det att ”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har”. (Lpo-94, s.6) Anser föräldrarna att skolan uppfyller dessa krav? De 
flesta är eniga om att mål och krav för de olika årskurserna redovisas på föräldramöten. Dessa 
mål och krav riktar in sig på ämneskunskaper och inte normer och värderingar i skolan. På 
utvecklingssamtalen tar läraren även upp hur långt eleven hunnit och hur de ligger till i de 
olika ämnena. Arbetsformerna är det en förälder som anser sig tagit del av. En annan förälder 
anser sig inte ha fått någon information alls. Denne anser också att undervisningen inte 
baseras på elevernas förmåga, varken de som är duktiga eller de som har det svårt. Den är inte 
heller stimulerande och rolig, vilket gör att eleverna tycker att det är tråkigt. Läroplanens mål 
och värdegrund, som bland annat tar upp rättigheter och skyldigheter, är något som ingen 
känner till.   
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 ”Vi har aldrig sett något papper på de här kraven, så det kan  
jag egentligen inte svara på men det är säkert upp till var och  
en som förälder att titta i läroplanen.” 

 

Förväntningar 
Eleverna hade inte så många förväntningar men de förväntningar som de hade stämmer bra 
överens med Lpo-94 och skollagen.  
 
Föräldrarna som intervjuades förväntar sig att skolan/klassläraren ringer hem om det hänt 
något. Detta är något som inte fungerar. Några av föräldrarna litar inte på att skolan ringer 
hem om det har uppstått problem. Föräldrarna menar att hotelser om att ta kontakt med 
hemmet ligger i luften men att det sällan händer, vilket i sin tur leder till att eleverna lär sig att 
det bara är hotelser och fortsätter i samma stil som tidigare. Lärarna är för snälla, var ett 
vanligt uttryck under intervjuerna. Rektorn har ett skärskilt ansvar för att ”kontakt upprättas 
mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan,” (Lpo-94, 
s.19). För att samarbetet mellan föräldrar och lärare ska fungera måste föräldrarna kunna 
känna trygghet och förtroende genom att de får all information som påverkar deras barns 
skolgång. Föräldrarna som intervjuades känner inte denna trygghet eftersom de inte får all 
information som de känner att de behöver. Några exempel på det är delningar och 
ihopslagningar av klasser och att skolan inte ringer hem så fort det hänt något. 
 
 ”Läraren ska givetvis gripa in om något händer men ska bums  

greppa telefonen och ringa föräldrarna.” 
 

Ledarskap 
Under våra observationer så hade klassrum B en strukturerad och kontrollerad verksamhet 
med en god lärandemiljö som gav eleverna arbetsro. En anledning till att klassrum A inte 
hade det var att alla elever blev indragna i de meningsskiljaktigheter som uppstod. 
 
Enligt de elever som vi intervjuade ska en bra lärare vara både snäll, sträng och någon man 
kan lita på. Då vi frågade vad de menade med snäll fick vi svaren att en snäll lärare hittar på 
roliga saker med klassen, tröstar då man är ledsen, hjälper en då man ligger efter eller då man 
behöver hjälp, lyssnar och förklarar så man förstår. En sträng lärare tar upp med klassen om 
det hänt något och pratar om det samt reder ut problemet men utan att bli arg och skrika åt 
hela klassen. Elevernas uppfattning om vad som är en god ledare kan förankras i den teori 
som tidigare presenterats under rubriken ledarskap. De anser att en god ledare ska vara snäll, 
sträng och en person som man kan ha förtroende för. Tre av eleverna ansåg att deras lärare 
uppfyllde dessa krav.  
 

”Snäll och hjälpa en om man behöver och man ska kunna  
berätta saker för dem utan att de går och berättar det för  
någon annan.” 
 
”Om en elev vill prata så ska hon lyssna, inte så här: nej,  
nu ska du jobba tyst det här får vi prata om någon annan  
gång.” 
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Avslutningsvis kommer vi att diskutera resultatet och dra slutsatser utifrån den analys vi gjort 
av det insamlade materialet. Vi kommer också att ge förslag på områden som Moteskolan kan 
jobba vidare med. 
 
 
 
Diskussion 
 
På grund av att ett begränsat antal elever och föräldrar har intervjuats är det omöjligt att dra 
generella slutsatser om alla elever och föräldrar på Moteskolan. Studien representeras av 
elever, föräldrar och observationer från endast två av skolans alla klasser, vilket innebär att vi 
inte kan uttala oss om alla klasser på skolan. Dock kan man få en bild av hur verkligheten ser 
ut. Urvalet av föräldrar har skett bland dem som frivilligt ställt upp. Förfrågan gjordes under 
ett föräldramöte där inte alla var närvarande. Därför har inte alla tillfrågats och fått chansen 
att medverka. Vi anser ändå att representationen av föräldrarna speglar de båda klasserna på 
ett så rättvist sätt som möjligt under de förutsättningar som gäller för denna studie. De elever 
som inte fått föräldrarnas tillstånd har inte kunnat medverka. En viss felmarginal får vi alltså 
räkna med på grund av det ringa antalet elever som intervjuats. Denna felmarginal har att  
göra med att alla elever i klassen inte är representerade. För minimera felmarginalen valdes 
eleverna ut slumpmässigt. Alla tillfrågade elever var positiva till att medverka i intervjun. Alla 
intervjuer har genomförts i samma lokal under liknande förutsättningar, förutom en 
föräldraintervju som genomfördes på en annan plats. 
 
Då det gäller elevintervjuerna är det svårt att veta om de har svarat ärligt eller om de svarat 
som de tror att vi vill att de ska svara. Det var svårare att få ärliga svar än vi trodde från 
början. En orsak kan vara att de inte känner oss tillräckligt väl och inte vet om de kan lita på 
oss. Då det gäller de känsligare ämnena så som mobbning eller om det är någon som ofta går 
för sig själv, har de flesta svarat att de inte sett något, vilket vi ser som mycket osannolikt. 
Många av eleverna har under intervjuerna sagt att elever ser mer än vuxna av vad som pågår 
på raster och i matsalen och så tror vi att det förhåller sig trots att eleverna svarat att de inte 
sett någon form av mobbing. 
 
Intervjufrågorna till föräldrarna anser vi så här i efterhand vara välformulerade. Ingen av 
föräldrarna hade svårt att förstå vad vi menade med frågorna och alla frågor blev besvarade. 
Det var lätt att ställa följdfrågor. Resultatet blev omfattande men samtidigt lätt att bearbeta. Vi 
fick svar på de frågeställningar som undersöktes. Då det gäller elevintervjufrågorna blev 
resultatet inte lika bra. Trots att vi tyckte frågorna var någorlunda öppna och krävde utförliga 
svar lyckades eleverna svara mycket kortfattat. Det var svårt att ställa följdfrågor. 
Sammanfattningsvis tycker vi ändå att intervjufrågorna gav den information som behövdes för 
att kunna besvara de frågeställningar som studien utgår ifrån. 
 
För att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) i tillvaron är eleverna beroende av sin 
omgivning. Då eleverna känner sig trygga och har en god lärandemiljö är detta lättare att 
uppnå. Det är inte alla elever på Moteskolan som känner sig trygga när de befinner sig i 
skolan. Alla har inte heller en god lärandemiljö. Det finns säkert fler skolor än Moteskolan 
som har problem med mobbning och hög ljudnivå i klassrummet, så detta är inte specifikt för 
Moteskolan. Vi anser därför att alla skolor bör arbeta med dessa problem kontinuerligt och i 
större utsträckning än idag. Problemen kommer alltid att finnas men kan förebyggas och 
minimeras genom att på lång sikt medvetandegöra samhället och skolans värdegrund för alla 
elever. Genom att använda sig av Salutogen teori får eleverna uppleva en känsla av 
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samanhang i tillvaron, vilket vi tror kommer att hjälpa dem att känna trygghet samt få en god 
lärandemiljö. För att uppnå detta krävs att skolan arbetar med tre olika komponenter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att få begriplighet krävs det att man 
befinner sig i en tydlig och strukturerad omgivning. Läraren måste se till att alla eleverna har 
förstått vad som ska göras, hur det ska göras men inte minst varför det ska göras. Elever som 
har det svårt i skolan har ett ännu större behov av detta. För att eleverna ska klara av att 
hantera de förväntningar som ställs i skolan behöver de rätta förutsättningarna för att lösa 
uppgifterna. Lärarna måste se till att de rätta förutsättningarna finns. Slutligen behöver 
eleverna känna meningsfullhet inför uppgifterna för att öka motivationen. Lärarna måste se 
till att undervisningen genomförs på sådant sätt att eleverna känner sig delaktiga och 
värdefulla. Om dessa komponenter tillgodoses i undervisningen så kommer eleverna sannolikt 
att känna sammanhang i tillvaron, vilket leder till ett effektivt lärande och ett gott skolklimat. 
 
Som vi tidigare nämnt förväntar sig föräldrarna att skolan ska ringa hem så fort det uppstått 
problem, vilket skolan inte gör. Lärarna anser att de inte kan ringa hem så fort det hänt något. 
Föräldrarna och skolan måste komma överens om en medelväg som båda kan ställa upp på. 
Skolan får inte skylla ifrån sig, utan måste se sin del i det hela. Är föräldrarna inte nöjda 
måste det leda till någon form av förändring. Vi kan dock förstå att lärarna känner oro över att 
inte kunna leva upp till alla förväntningar. För att kunna nå en överenskommelse krävs en 
dialog mellan skolan och hemmen där man kan komma överens om gemensamma regler. Det 
är viktigt att skolan förklarar för föräldrarna varför de valt att inte ringa hem så ofta som 
föräldrarna önskar. Detta ger föräldrarna en möjlighet att komma med egna förslag samt att 
förstå lärarnas resonemang. Det blir då lättare för föräldrarna att respektera och acceptera 
skolans beslut och personalen på skolan får möjlighet att se det från föräldrarnas sida. De få 
förväntningar som eleverna har stämmer bra överens med skolan uppdrag (Lpo-94 och 
skollagen) men har man inte kunskap om sina rättigheter är det svårt att skapa förväntningar. 
Eleverna och deras föräldrar behöver få veta vilka rättigheter de har för att kunna påverka 
utbildningen. 
 
När det gäller rasterna är föräldrarna inte nöjda. De menar att mer kan göras för att eleverna 
ska få en säkrare skolgård. För att få föräldrarnas förtroende måste skolan se till att eleverna 
är trygga på rasterna. Föräldrarna måste kunna känna att eleverna är säkra då de befinner sig 
på skolan. Om man frågar eleverna så vet de inte hur många lärare som är ute. De borde de bli 
informerade om. För att de flesta ska var nöjda med hur rasterna fungerar måste skolan ta 
föräldrarnas oro på allvar. 
 
Förutom problemen med rasterna så känner föräldrarna att elevernas respekt för lärarna är 
bristfällig. Respekt är ett ord som, beroende på vem man pratar med, ges olika innebörder. 
Enligt Norstedts Svenska ordbok betyder ordet respekt ”visad eller upplevd hög värdering av 
en persons egenskaper”. Då det gäller respekt är det viktigt att elever, föräldrar och personal 
på skolan har en gemensam syn på vad begreppet står för. Olika uppfattningar kan leda till 
olika förväntningar. För eleverna bör respekt betyda samma sak hemma som på skolan för att 
inte skapa förvirring. Detta är inget stort problem på Moteskolan men ordet respekt måste 
förankras hos eleverna. De är inte helt säkra på vad innebörden av ordet är. Respekt är ett ord 
som skulle behöva diskuteras mer i skolan eftersom det står i Lpo-94 att alla barn ska kunna 
gå till skolan och känna sig respekterade och för att detta ska vara möjligt måste eleverna först 
och främst veta vad respekt betyder.  
 
I Lpo-94 står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. Föräldrarna har alltså det yttersta ansvaret när det gäller barnets behov av 
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omvårdnad, trygghet och fostran. Skolpersonalen har tillsynsansvaret då barnet är i skolan. 
(Erdis, 2000) Detta innebär att arbetet måste ske i samarbete med hemmen. I Sverige har vi 
allmän skolplikt som en förälder påpekade, så ingen kan ta sitt barn ur grundskolan bara för 
att de inte tycker om skolans arbetssätt eller organisation. Skolan i sin tur kan aldrig friskriva 
sig från sitt ansvar utan måste finna lösningar så att eleven får sin undervisning. (Erdis, 2000) 
Skolan har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa till att fostra och utbilda alla barn efter 
deras förutsättningar. ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling 
och lärande.” (Lpo-94, s.16) I detta fall är det nog lätt hänt att föräldrar och lärare har delade 
meningar om vad som är den enes samt den andres ansvar. Det ska vara klart och tydligt 
framgå för personal på skolan, elever och föräldrar vilket ansvar var och en har, så att det inte 
uppstår missförstånd. Om detta inte är klart och tydligt för alla inblandade tror vi att det kan 
leda till att hemmen och skolan har förväntningar på varandra som inte uppfylls, vilket i sin 
tur skapar problem och missnöje. Vi tycker att ansvarsfrågan ska diskuteras tillsammans med 
föräldragruppen så att alla är överens om vad som gäller. Riktlinjer och förordningar finns i 
Lpo-94 och skollagen.     
 
Under intervjuerna nämnde alla eleverna att elevrådet fungerar bra och att de får inflytande 
över skolsituationen genom det. Elevrådet verkar vara något som fungerar bra på skolan. Då 
det gäller övriga saker, som inte elevrådet kan påverka har eleverna mindre inflytande, t.ex. 
när det gäller arbetsmetoder och delaktighet i klassrummet. För att kunna ta ansvar för sin 
egen utbildning måste eleverna få vara delaktiga och få tydlig information om vad de kan 
påverka. För att få den informationen måste kommunikationen mellan lärarna och eleverna 
fungera. Eleverna måste få uppmuntran till att komma med förslag som rör verksamheten och 
dessa måste tas på fullaste allvar. Eleverna ska dock lära sig att de måste vara konstruktiva för 
att få gehör för sina idéer. Läraren måste i sin tur mötas av respekt från eleverna för att kunna 
bedriva sin undervisning på ett konstruktivt sätt.  För att undervisningen skall fungera måste 
eleverna visa hänsyn och lyssna till den som har ordet är. 
 
Föräldrarna har relativt lite inflytande i Moteskolans verksamhet. För att kunna vara delaktiga 
och ha möjligheter att påverka sitt barns utbildning så måste alla föräldrar få tydlig 
information om vad som gäller för verksamheten t.ex. gemensamma mål. Under våra 
intervjuer var det många som uttryckte att kommunikationen mellan skolan och hemmen 
kunde förbättras. En fungerade kommunikation är en förutsättning att nå ut med information 
till alla.  
 
Det verkar också som om kommunikationen mellan skolledningen och personalen måste 
förbättras. Vi har inte intervjuat några lärare men föräldrarnas intryck är att lärarna inte får all 
information från ledningen och politikerna förrän det är för sent att påverka. Även 
kommunikationen mellan lärare och föräldrar måste förbättras. Ett återkommande dilemma 
som lyfts fram under intervjuerna är de integrerade klasserna. Föräldrarna känner sig 
bortglömda och åsidosatta eftersom det är deras barn besluten drabbar. Även om detta inte var 
lärarnas beslut och att de inte heller visste om besluten så måste de se till att föräldrarna får en 
ordentlig förklaring till varför detta beslut fattades. Nu känns det som om föräldrarna är 
negativa för att de inte fick chansen att påverka beslutet och för att de inte är tillräckligt 
informerade. Ska ett sådant här beslut fattas så måste både elever, skolpersonal och föräldrar 
vara väl informerade samt få möjligheten att påverka beslutet innan det tas. Enligt Skolplanen 
för Umeå kommun (2000) ska en utgångspunkt när skolan planerar sin verksamhet vara att 
elever och föräldrar ska få reella möjligheter till att kunna påverka och vara delaktiga. 
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Informationen genom de olika leden måste bli effektivare för att undvika missförstånd och för 
att vinna föräldrarnas och elevernas förtroende.  
 
Kommunikationen måste förbättras när det gäller regler och verksamhetens mål. Nu har alla 
olika förväntningar på vad som händer om man bryter mot reglerna på skolan. Dessutom är 
reglerna inte förankrade hos alla, inte ens hos eleverna. Eftersom eleverna inte har någon bra 
uppfattning om vilka regler som gäller och vilka konsekvenser regelbrott leder till, så bör 
Moteskolan tydliggöra regler och konsekvenser tillsammans med eleverna. Moteskolan men 
även många andra skolor skulle behöva formulera gemensamma regler tillsammans med 
eleverna. Det är viktigt att eleverna fått vara med och bestämma de regler som finns på skolan 
så att de känner sig delaktiga och att det känns som om det är deras regler också. Om de 
känner så kommer de ihåg reglerna och hjälper varandra att hålla dem. ”Läraren skall 
tillsammans med elever utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen…” 
(Lpo-94, 1998, s.11) Gemensamma regler som är förankrade i Lpo-94 och skollagen måste 
formuleras. Alla ska veta vilka regler det är som gäller och vilka konsekvenser som blir 
påföljden om de bryts. De gemensamma målen för barnens utbildning kan hjälpa till att 
formulera konstruktiva regler. Den information som föräldrarna fått gällande mål är relativt 
ämnesinriktade men borde vara minst lika inriktade mot värdegrundsfrågor. Vad en sådan 
information ska leda till har föräldrarna olika uppfattning om, vilket visar på att några 
gemensamt uppställda visioner och mål inte existerar. Om gemensamma mål varit 
formulerade så skulle alla veta vilken framtidsvision som eftersträvas och vad informationen 
därför ska leda till. Gemensamma mål skapar också ett större engagemang och intresse för 
den information som skolan delger föräldrarna. 
 
Enligt Hagström, Redemo och Larsson (2000) bör gemensamma mål finnas för att skapa goda 
relationer som leder till ett positivt skolklimat. Vi delar deras uppfattning om att har man 
något gemensamt att sträva efter så ökar sammanhållningen, vilket i sin tur leder till att den 
negativa inställningen minskar. Om skolan har gemensamma mål som lärare, elever och 
föräldrar delar, leder det till samma förväntningar på skolan och skolans organisation. Det är 
viktigt att det personliga och gemensamma förhållningssättet inte skiljer sig allt för mycket åt 
för att man ska kunna sträva åt samma håll. 
 
All information som berör värdegrunden på skolan anser vi måste belysas och bli en naturlig 
del av vardagsarbetet. Personal på skolan, elever och föräldrar, ska klart och tydligt veta vilka 
gemensamma mål som skolans verksamhet strävar mot. I dessa mål måste samhällets 
värdegrund vara grundpelaren.  
 
Föräldrarna har som vi sagt tidigare en negativ inställning som grundar sig i att det inte 
känner att eleverna är trygga på raster. Detta tror vi kan smitta av sig på eleverna som då 
också blir negativa. Genom att få föräldrarna mer positivt inställda kan man vinna mycket då 
det gäller skolans klimat. Genom att vinna tillbaka föräldrarnas förtroende kan skolan ändra 
deras negativa inställning. Eftersom mycket av föräldrarnas oro ligger i hur de uppfattar 
rasterna kan det vara en idé att försöka nå en lösning som både lärare och föräldrar är nöjda 
med. 
 
Ramfaktorerna måste befästas, så att alla är medvetna om förutsättningarna. Eftersom tid för 
undervisning, självreflektion och planering minskar pga. andra arbetsuppgifter är det viktigt 
att läraren är medveten om vad den tid som elever och lärare har tillsammans används till 
(Lindström & Pennlert, 2003) så att inte konflikter tar mer tid än nödvändigt. Möbleringen i 
klassrummet bör anpassas efter klassen så att det blir ett bra arbetsklimat. ”Lärandemiljöns 
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utformning är viktig för att stimulera elevers lust att lära.” (Lindström & Pennlert, 2003, 
s.44) Att några få personer förstör för hela klassen pga. att de inte klarar av att sitta med 
varandra utan att starta en konflikt ger inte ett bra klimat i klassrummet. Vi tror att vissa av de 
konflikter som uppstod, främst i klass A, kunnat undvikas om placeringen varit annorlunda. 
Det är viktigt att läraren reflekterar över hur konflikter behandlas och hur det påverkar 
klassen. Genom konflikter och bråk i klassrummet försvinner tid från undervisningen. Om 
dessutom hela klassen är inblandad i konflikten så försvinner tid för alla i rummet. Tid för 
elevernas eget lärande och den tid som lärare och elever har tillsammans är dyrbar och bör 
inte användas till konfliktlösning i alltför stor utsträckning. Om konflikter kan lösas utan att 
hela klassen blir inblandad är detta att föredra. Det är viktigt att den metod som används 
passar både klassen och läraren för att undvika ännu fler tidskrävande diskussioner. I klass A 
tycker vi att den metod som användes varken passade eleverna eller läraren, vilket gjorde att 
klimatet blev negativt. I klass B tycker vi däremot att de funnit en balans som passade de 
flesta i rummet. Liknande diskussioner som i klass A tog kortare tid och hela klassen blev inte 
indragen. Då konflikter mellan elever ska lösas tycker vi att det är det viktigt att det finns en 
dialog mellan eleverna och en vuxen. Vid dessa konflikter är det vanligt att ord som bög och 
dampbarn används. Istället för att säga att sådana ord inte ska användas om och om igen eller 
skrika som vissa av de elever som intervjuats säger att lärarna gör, kan det vara bättre att föra 
en dialog med eleverna. Ta reda på vad dessa ord betyder för dem, förklara varför man inte 
ska säga så istället för att bara förbjuda. På så sätt kommer eleverna att känna sig delaktiga i 
beslutet och förhoppningsvis sluta. Gren (2001) menar att det måste erbjudas en dialog, där 
läraren är tydlig med de värden som gäller för verksamheten för att dessa värden ska kunna 
integreras i eleven själv och på så sätt bli varaktigt.  
 
Ekonomin på skolan och förutsättningarna då det gäller att hjälpa elever i behov av skärskilt 
stöd är relativt goda. Detta gör att det finns goda förutsättningar för en hög kvalitet på 
undervisningen och för att ge elever goda möjligheter till lärande. 
 
Enligt Salugen teori ska fokus ligga på de faktorer som främjar god hälsa istället för att 
koncentrationen ligger på problemen. När man löser problem ska man koncentrera sig på det 
positiva istället för att stirra sig blind på de negativa faktorerna. Lärarna bör gå samman och 
ge varandra ett positivt stöd. Är lärarna positiva kommer det att smitta av sig på eleverna och 
föräldrarna. 
 
Under elevintervjuerna kom det fram att inte alla elever kunde jobba i sitt eget tempo på 
lektionerna. De som har svårt att hänga med skulle behöva lite andra uppgifter, individuellt 
anpassade efter dem. När de lärt sig detta blir det lättare att hänga med i ordinarie 
undervisning. Ingen av eleverna klagade på att det var svårt att få hjälp när man behövde, 
vilket måste innebära att resurserna i klassrummet är bra. De som är lite duktigare finner att 
extrauppgifter känns meningslösa och tråkiga. Detta leder till att de ofta istället sitter och gör 
ingenting. Det borde premieras för att de blivit klara med det ordinarie arbetet i förväg. 
Eleverna måste få en utmaning så de känner motivation och engagemang inför uppgiften. De 
duktiga eleverna måste få känna att extrauppgifterna är meningsfulla.  
 
Elevernas inflytande och delaktighet på Moteskolan är inte så stort som man skulle kunna 
önska. Det finns mycket att göra för att utveckla delaktigheten. Ett exempel som kom från en 
av föräldrarna är att lärarna ska lyssna på eleverna och låta dem komma med egna idéer om 
hur undervisningen kan göras intressantare. Det är eleverna som bäst vet vad som gör dem 
motiverade och engagerade. För att detta ska fungera måste lärarna först ge dem den kunskap 
och de verktyg som behövs för att inflytandet ska bli konstruktivt och givande. Vi tror att de 
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flesta elever inte klarar av att ta egna initiativ och ansvar för undervisningen på en gång utan 
att de måste tränas till att ta eget ansvar. För att eleverna ska kunna känna meningsfullhet 
måste delaktigheten och medverkan i klassrummet öka. (Hagström, Redemo & Larsson, 
2000) Lärarna på Moteskolan måste sträva efter att utveckla och öka elevernas inflytande. På 
detta sätt ökar elevernas känsla av sammanhang, vilket underlättar inlärningen och bidrar till 
ett ökat ansvarstagande. 
 
Under föräldraintervjuerna kom det fram att föräldrarna mycket gärna engagerar sig mer i 
skolans arbete än de gör idag. De kom själva med flera förslag på hur de kan engagera sig. 
Detta kan också kompletteras med enkätundersökningen skolan genomförde hösten 2002. Ett 
koncept som gäller alla föräldrar är nog mycket svårt att lägga fram. Alla måste få hitta ett sätt 
som känns meningsfullt och rätt för just dem. Vi tycker att Moteskolan ska ta vara på detta 
och finna ett sätt som motiverar föräldrarna att delta i skolans verksamhet. Alla föräldrar som 
intervjuades är positiva men behöver nog en hjälpande hand från skolan för att finna de rätta 
metoderna. 
 
Alla intervjuade föräldrarna anser sig ha ett aktivt samarbete med Moteskolan idag. Detta är 
mycket positivt och ett gott betyg till skolan. Det enda föräldrarna saknar är att lärarna skulle 
höra av sig till hemmet oftare. Något som skulle behövas är att föräldrarna fick en förklaring 
till varför lärarna inte ringer hem så ofta som föräldrarna önskar. Lärarna kan då argumentera 
för sina handlingar och stå för sina val. Föräldrarna kan då lättare förstå och acceptera 
lärarnas beslut som skulle innebära att förtroendet för lärarnas kompetens skulle öka. 
Föräldrar har alltid rätt att påverka de villkor som formar barnet men det är viktigt att kritiken 
är konstruktiv. 
 
Vi anser att skolans största uppgift är att förbereda eleverna att klara sig så bra som möjligt i 
livet. All kunskap och den värdegrund barnen lär sig i skolan ska kunna användas i deras 
framtid. Ämneskunskaper får de genom en didaktisk undervisning anpassad till den enskilda 
individen. Värdegrunden är något som måste genomsyra det dagliga arbetet och omfattas av 
all personal på skolan. Den ska hela tiden vara en del i vardagsarbetet. För att stärka 
värdegrunden ytterligare anser vi att värderingsövningar är en bra metod. Syftet med 
värderingsövningar är att varje individ ska få en god självkänsla och finna sin plats i världen 
samt sin förmåga att påverka sin roll i samhället. (Byréus, 2000) 
 
Vi tror att Moteskolan kan utveckla sitt värdegrundsarbete genom att: 
 

• befästa ordet respekt hos eleverna 
 

• skapa gemensamma regler tillsammans med elever med tydliga konsekvenser om vad 
som händer om reglerna bryts. Dessa regler bör konsekvent följas för att befästas. 
 

• skapa en tryggare miljö för eleverna under rasterna. 
 

• förbättra kommunikationen mellan skolan och hemmet, lärarna och eleverna och 
mellan de olika leden på skolan. 
 

• formulera gemensamma mål utifrån Lpo-94 och skollagen. 
 

• utveckla värdegrundsarbetet tillsammans med eleverna så att det tillslut blir en del av 
vardagen. 
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Vår känsla är att många på Moteskolan är engagerade i att utveckla värdegrundsarbetet. Detta 
är en förutsättning för att arbetet ska bli bra. Vi hoppas att denna studie kan hjälpa till en bit 
på vägen mot ett bättre skolklimat. Vi önskar Moteskolan lycka till med det fortsatta arbetet! 
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Bilaga 1 
Intervju med föräldrarna 

 
 
 
• Presentera oss och arbetet. - Går det bra att banda intervjun? 

- Garantera anonymitet. 

- Deras möjlighet att kunna avbryta intervjun. 

- Eventuella frågor. 

 

• Diskutera enkäten från december 2002 

 

• Prata om ordet respekt (elever, lärare, föräldrar) utifrån enkäten. 

 

• Kan du förklara vad respekt är för dig? 

 

• Hur upplever du att skolan arbetar med respekt idag? Har du några förslag på hur skolan 

ska arbeta med detta? 

 

• Berätta kortfattat om din egen skolgång. 

 

• Vad hade du fått för bild av Moteskolan innan ditt barn började här? 

 

• ”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har.” (Lpo-94) Hur tycker du att Moteskolan har uppfyllt detta krav? 

 

• ”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.” (Lpo-94) 

Har skolan klargjort utbildningens mål, innehåll och arbetsformer för dig?  

Om ja: När? Hur? Var informationen av värde för dig?  

Om nej: Varför tror du att de inte tagit upp detta? Är detta något som du vill att de ska ta 

upp? Iså fall när och hur? 

 



• Anser du dig ha ett aktivt samarbete med skolan? 

 

• Samarbetar du med skolan idag? På vilka områden? På vilket sätt? 

 

• Hur önskar du att det skulle se ut? 

 

• Litar du på att skolan tar kontakt med dig om det uppstår problem? 

 

• Nämn några av vad du anser vara lärarens viktigaste ansvarsområden, förutom vanliga 

ämnesundervisningen? 

 

• Hur engagerad tycker du att föräldrarna ska behöva vara i skolan?  

Om mer engagerade: Hur ska föräldrarna kunna bli mer engagerade i skolan? 

Om mindre engagerande: Vad skulle man kunna vara mindre delaktig i? 

 

• Vilket ansvar har föräldrarna under barnets skolgång? 

 

• Vilka ansvarsområden skulle kunna vara gemensamma för lärare och föräldrar? 

 

• Hur skulle du vilja att en kontakten mellan föräldrar och lärare såg ut? 

 

• Har du förtroende för Moteskolan? 

 

• Hur tror du att Moteskolan kommer att se ut om några år? 

 

• Hur ser din framtidsvision av Moteskolan ut? 

 

• Är det något som vi glömt att fråga om och som du skulle vilja lägga till? 

 

 

Avsluta med att tacka så mycket för att han/hon ställt upp! 



Bilaga 2 
Intervju med eleverna 

 

 

 

• Presentera oss och arbetet - Går det bra att banda intervjun? 

 - Garantera anonymitet. 

 - Deras möjlighet att kunna avbryta intervjun. 

 - Eventuella frågor. 

 

• Visste du något om Moteskolan innan du började här?  

 – Vad? 

 

• Tycker du att Moteskolan är en bra skola? 

 

• Hur känns det när du ska gå till skolan? Beskriv med en av dessa figurer. 

 

• Finns det några ordningsregler som gäller på den här skolan? 

 – Har alla varit med och bestämt dem? 

 - Tycker du att det är bra regler? 

 - Följs reglerna? 

 - Vad händer om man inte följer dessa regler? 

 - Är det en bra eller dåligt konsekvens? 

 

• Har du möjlighet att jobba i ditt eget tempo i klassrummet? 

 – Får du den hjälp du behöver? 

 

• Vet du vad du ska hinna inom varje arbetsområde/ämne? 

 – Finns det några uppställda mål? 

 

• Får ni elever någon gång vara med och bestämma vad ni ska göra i olika ämnen? 

. - Kan du ta ett exempel? 

 



• Vet du hur ni ska jobba med de olika arbetsområdena? T.ex. grupparbete, enskilt arbete, 

arbetsbok, prov, muntlig redovisning o.s.v. 

 

• Om det är stökigt i klassrummet, vad gör läraren då? 

 - Hur skulle du vilja att han/hon gjorde? 

 

• Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

 – Vad menar du med ”det”? 

 

• Vad tror du ordet respekt betyder? 

 – Tycker du att du blir bemött med respekt i skolan, 

    av både elever och lärare? 

 

• Finns det någon lärare ute på rasterna? 

 – Om det skulle hända något på rasten, är det då lätt 

    att hitta en vuxen? 

 

• Om det händer något i skolan som gör att reglerna på skolan bryts t.ex. att någon blir retad 

eller retar, vad händer då? 

 - Ringer fröken hem? 

 - Har du brutit mot reglerna? Ringde fröken hem då? 

 - Vad tycker du om att fröken ringer hem?  

 

• Har ni någon kamratstödjare i klassen? 

 - Vem? 

 - Har du sett någon på skolan som ofta går ensam 

    eller som du vet är mobbad?  

 

• Om du fick önska, hur skulle du vilja att Moteskolan såg ut? 

 

• Är det något som vi glömt att fråga om och som du skulle vilja lägga till? 

 

Avsluta med att tacka så mycket för att han/hon ställt upp! 


