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FÖRORD

Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen 
tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad. Chockad 
över ljudvolymen, språket, situationen i klassrummet och lärarens utsatthet och svårighet 
att hålla ordning. Eller om hur någon kämpat i flera år för att deras 9-årige son, med behov 
av någon slags särskilt stöd tyvärr inte kunde få det för att det inte fanns pengar till det. 
Eller om händelser och situationer som inte var ok, men som skolan på något sätt inte  
riktigt verkar vilja ta tag i. Oklart varför.

Så vi bestämde oss för att försöka undersöka – hur ser det ut i de kaotiska klassrum som 
finns runtom i Sverige? Vilken är första länken i en kedja av händelser som leder fram till 
kaos?  
Vad saknas? Hur mår de utåtagerande barnen, med behov av särskilt stöd, om de inte får 
det? Hur mår de andra barnen när ett barn tappar kontrollen och till slut får ett utbrott?  
Hur mår de barn som har allra svårast att hantera kaos? Ser vi dem? Hur vänder man en  
klass från kaos till ordning?

Vi förstod såklart att de flesta klassrum antagligen fungerar bra och vi ville inte svartmåla i 
onödan. Men vi hade nu hört tillräckligt många berättelser om problematiska klassrum för  
att vilja undersöka djupare.

Vi tog hjälp av er – våra lyssnare. Vi frågade via Sveriges Radios webb om hur det var i den 
klass du haft insyn i – vi fick över 1 000 svar.

Här presenterar vi ett urval av era berättelser. Vi tänker att de kan vara intressanta för  
både elever, föräldrar, lärare, rektorer och andra som berörs av skolan och situationen i  
klassrummet. Kanske för att lära av, kanske för att förstå bättre, kanske för att bara  
känna att någon annan delar ens situation eller av helt andra skäl.

Tack alla ni som bidragit.

Thomas Björkman
Projektledare för #kaosklass
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Kaosklass – en bok av berättelser
Urval från publikens egna berättelser om den svenska skolan 2013, efter Ekots serie #kaosklass.

Ekoredaktionen, Sveriges Radio, 2014 
Redaktör: Marina T Nilsson
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KAPITEL 1 
 

FÖRÄLDRARNA
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EN MUSIKLEKTION I KAOS
Hej, detta mail skickade jag till mina barns rektor hösten 2013:

”I fredags var jag med i klassen första gången på terminen. Jag hade förhoppning om att 
klassen kanske lugnat ner sig en aning och att de stökigaste barnen kanske nu hade mognat 
till sig lite. Men så fel jag hade. Första lektionen de hade i fredags var musik. Vad jag upplevde 
under denna timme, var något av det värsta jag sett i en skolklass. Jag ska försöka återberätta 
en del till er för att ni ska förstå allvaret i klassen. 

När barnen satte sig på sina stolar för att börja lektionen, detta tog cirka 15 minuter av lektionen, 
och läraren upprepade gånger sagt till cirka tio barn att ta ner sina fötter från stolen framför, vilket 
vissa gjorde för att i nästa sekund sätta upp dem igen, började läraren prata. Av alla elever var 
det cirka fem till sex stycken som inte pratade i munnen på henne och så här fortsatte det hela 
lektionen.

En pojke satt omvänd i sin stol precis hela lektionen och pratade med eleven bakom honom. 
De gånger läraren bad honom vända sig, svarade han henne att hon inte skulle tilltala honom 
på det sättet och fortsatte sen att prata med eleven bakom. Frågade läraren honom något om 
innehållet i sångtexten, svarade han medvetet helt fel för att förlöjliga henne och för att de 
andra skulle skratta.

En annan pojke frågade läraren om han fick gå på toaletten fem gånger. Första gången fick han, 
de andra fyra gångerna fick han inte, men gick ut så fort hon vände ryggen till. Vid ett tillfälle 
ringde hans telefon, som han genast sprang ut för att svara i.

Mitt under lektionen började han öppna en lucka i golvet och satt och grejade med denna i 
cirka tio minuter. Han bråkade upprepade gånger med pojken bakom sig, eftersom denne hade 
sina fötter på hans stol. Han reste sig upp och skrek åt honom flera gånger under lektionen. Han 
puttade även på pojken bredvid vid upprepade tillfällen, svor och använde väldigt grova ord.

En annan pojke stack ut från lektionen fem gånger utan tillåtelse. En pojke bröt av bänkskivan 
som ska sitta fast i stolen. En annan pojke frågade om han fick gå på toaletten tre gånger och 
fick till svar att han fick vänta. Då kröp han under alla stolarna och stack ut i alla fall. En annan 
pojke kröp också under alla stolar och stack ut, utan att fråga om han fick.

Två pojkar började låtsasbrottas när läraren var ute för att kalla in någon av pojkarna som stuckit 
ut utan tillåtelse. Barnen fick stenciler utdelade med sångtexter. Dessa rev vissa i sönder, vek till 
flygplan, kastade eller förstörde på annat sätt. När läraren skulle samla ihop dem igen var det 
inte många som gick att återanvända. Detta är bara en del av vad som hände den här timmen.

Jag satt längst bak i klassrummet med min femåriga dotter för att vara med på en, som jag 
trodde, trevlig musiklektion i min sons klass. Vid flera tillfällen övervägde jag att gå ut ur klassen 
då miljön och språket där inne inte passade en femåring. Detta är nioåringar! Efter en timme 
i denna klass var jag lika trött i huvudet som jag är efter en hel arbetsdag. Att mitt barn varje 
vecka vistas i en sådan här skolmiljö är rent av fruktansvärt.

Att min nioåringa son ska få lida och att hans utbildning blir försämrad på grund av att ni inte 
kan sätta ner er fot och ta tag i problemen som finns, det accepterar jag inte längre. Ska ni ha 
såhär stora klasser med så få närvarande lärare och pedagoger, är det ert ansvar att se till att 
det fungerar!”

/Förälder, Skåne



6tyt

BARNEN SKA INTE BEHÖVA ”STÄLLA UPP”
Min dotter, som inte har särskilda behov, sattes i en mindre klass på sexton elever, varav fyra 
hade särskilda behov i olika hög grad. En elev hade elevassistent. Problemen var enorma 
med utåtagerande elever som ständigt krävde assistentens och lärarens uppmärksamhet.

Det innebar att de övriga eleverna ofta och länge lämnades utan normal undervisning och 
dessutom användes de som stötdämpare, det vill säga sattes med utåtagerande elever för att 
stötta och hjälpa dem. Det är okej i någon mån, i något grupparbete eller liknande, men inte 
som ett sätt att hantera utåtagerande barn. Det spelar ingen roll om det finns en lärare och en 
assistent i klassrummet när två tonåringar sitter och skriker åt varandra och kastar saker. Lek-
tion efter lektion, vecka efter vecka, termin efter termin.

Alla drabbas. För mitt barn innebar det att hon inte fick den undervisning och de möjligheter 
hon har rätt till. Hade det fungerat med fler assistenter? Kanske, kanske inte. Visst är det en 
vacker tanke att alla skall gå tillsammans, men bara om det fungerar och klassen kan fungera 
som andra klasser skall.

Varje barn har rätt till skolgång, de med särskilda behov och de utan. Det är inte barnen i klassen 
som ska ”ställa upp” och se till att andra barn med särskilda behov får dessa tillfredställda.

Det måste hanteras av föräldrar, skola och andra instanser. Man har bara en chans att gå i skolan 
och det måste man få på rimliga villkor. Helt klart behövs resurser för att skapa dessa villkor, 
hur man skall göra är en annan och mycket svårare fråga.

/Förälder

”VANDRADE UTAN JACKA I MINUSGRADER”
Min son var hemmasittare. Det började i årskurs fyra och i femman var han helt hemma. 

Skolan gjorde upp åtgärdsplaner, men följde inget av det vi hade kommit överrens om. Vi 
föräldrar fick höra att vår son körde med oss, vi var inte bestämda nog. De ifrågasatte att han 
hade ångest och inte kunde sova på nätterna. Att han sov bra på lov och helger men att han 
låg och vred sig i ångest varje söndag kväll, spelade ingen roll. Att han grät och sa att ”mamma 
jag vill vara som alla andra och klara av att gå till skolan, men jag klarar inte det. Jag vill inte 
leva längre!”. Skolan menade att eftersom jag varken är läkare eller psykolog, så kunde jag  
inte veta om det var ångest han led av.

Han stod och skakade, vaggade och vandrade omkring i en cirkel i sitt rum varje morgon. Han 
hyperventilerade varje gång vi skulle ta på jacka och skor, så illa att jag fick hjälpa honom på 
med ytterkläderna.

Kuratorn på skolan var med på möten med skolan och hade bra tankar kring hur planeringen 
skulle se ut. Det var viktigt med små steg, förutsägbarhet och enskild undervisning. Men hon 
blev i praktiken överkörd, eftersom skolan hela tiden struntade i överenskommelserna. De  
hotade dessutom med böter på grund av skolplikten, om vi inte fick honom till skolan eller  
om han smet.

En gång vandrade han runt i minusgrader utan jacka och vågade inte gå hem, eftersom vi var 
tvungna att ta med honom tillbaka till skolan. Rektorn tryckte på, hon sa att det vore bra för 
skolnärvarostatistiken om han kom tillbaka in i skolan, det skulle se bra ut i rapporten som hon 
måste skicka in.
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Det första som den högstadieskolan frågade, när det var dags att flytta dit, var varför i hela  
världen ingen på förra skolan kallat in en psykolog för utredning. Det hade då gått nästan två  
år sedan sonen närvarat i skolan som alla andra barn.

Vi föräldrar hade ingen aning om att vi hade kunnat kräva att skolan gav ordentligt stöd. Skol-
plikt i all ära, men skolan har också en plikt - att ge barn i behov av stöd det barnet behöver. 
Mer utbildning och fortbildning till skolpersonal i hur man bemöter barn med svårigheter 
behövs.

Hade jag ens anat hur vår resa skulle bli hade jag tagit sonen ur skolan, till dess att skolan fattade 
att det är de som måste se mitt barn och hålla planeringen. Är de vilsna måste de ta hjälp 
utifrån, för den finns. Prestige och anklagelser stod i vägen, liksom gamla tankesätt som inte 
fungerar.

När det som brukar fungera inte längre fungerar, är det dags att tänka om och växla spår! Det 
gjorde inte sonens förra skola och han lider fortfarande av sviterna efter det. Hans självkänsla, 
hopp och tillit till skolvärlden försvann efter två år av ständig press, brutna löften och oförutsäg-
barhet, trots kuratorn vädjanden till skolan.

Den nya skolan är underbar. De kämpar sida vid sida med oss för att få sonen att orka med skol- 
gången och han har fått en diagnos ställd. Hade den förra skolan sett vårt barn, satt in hjälp eller 
funderat igenom varför han kraschade, skulle situationen inte ha fått så här förödande konsekvenser.

/Förälder, Östergötland

VI VET VAD VI KAN KRÄVA
När sonen började tvåan startade problemen. Han var lättstörd och fick raseriutbrott på allt 
småprat i klassrummet. Vi försökte med hörlurar, att han fick sitta utanför klassrummet med 
mera. Trots att det var han som stördes, så var det han som var problemet, det var tydligt.

Problemen eskalerade och åtgärdsprogram följde på åtgärdsprogram, fast med ett halvår  
emellan istället för månadsvis. I femman, efter flera år av utredningar där skolan ville ha det till 
adhd, kom man slutligen fram till dyslexi och problem med sin aggressionskontroll.

Han vägde bara 25 kilo och var 140 centimeter lång men inträngd mellan fyra vuxna människor, 
fick han ett så kraftigt raseriutbrott att han bröt fingret på skolkuratorn. Vår son upplevde att han 
var tvungen att med en stol slåss för sitt liv.

Då vi vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade för att hämta hem honom, när skolan inte klarade 
ut situationen, funderade maken på att ta tjänstledigt för att kunna vara med i skolan.

Som tur var kom sportlovet strax därpå och efter det fanns en fantastisk man på plats. Han fick 
vår son att börja läsa, att vara stolt över det han gjorde i skolan och slutligen att få förtroende 
för skolans personal igen. Tyvärr kunde man inte erbjuda fast tjänst till resurspersonen, så efter 
ett år slutade han och sonen börjar åter falla tillbaka till sina utbrott.

Under dessa år har skolan gjort anmälningar till socialtjänsten, då de anser att problemen måste 
uppstå hemma. Detta trots att grannar och förskolepersonal har intygat att det aldrig varit problem 
någon annanstans än på skolan. Socialtjänstens sista utredare skakade bara på huvudet och 
ansåg att detta var den värsta behandling han sett en familj få under de 14 år som han arbetat 
med den här typen av frågor.

Vi är båda akademiker med vänner som är rektorer. Vi vet vilka krav vi kan ställa, vilka rättigheter 
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vi har och anmälde till skolinspektionen, där skolan blev fälld. Hade en ensamstående förälder 
utan våra kunskaper och kontakter fått genomlida den behandling som vi fick från skolan, så 
hade den familjen gått under. Inga barn eller föräldrar ska behöva bli utsatta för den misstro 
och den behandling som drabbat vår son. Naturligtvis är detta bara en bråkdel av vad vi gått 
igenom, men det är huvuddragen i en snart fem år lång kamp.

/Förälder, Västra Götaland

DÖTTRARNA HAR AGERAT KUDDBARN
Har två flickor, idag är de 22 och 24 år gamla. Jag blir så ledsen när jag följer era reportage 
om kaos-skolan! Ingenting har förändrats sedan de gick i skolan. Den äldsta av mina flickor 
blev så kallat ”kuddbarn”. Hon placerades om i klassrummet hela tiden och fick sitta bredvid 
de bråkigaste pojkarna, alltid längst bak i klassrummet. Hon var blyg och sa ingenting i den-
na klass och hon grät varje dag när jag hämtade henne. 

På ett utvecklingssamtal påpekade jag detta och frågade var hon satt nu, men läraren visste 
inte var hon satt. Detta var när hon gick i trean. Då flyttade jag henne till en liten friskola, trots att 
hon fick en timmes enkel resväg. I dag läser hon journalistik på Malmö högskola! Det hade inte 
hänt om hon varit kvar i den första skolan.

Även den yngre, som alltid hade väldigt lätt för sig i skolan, fick klara sig själv. Hon gjorde mat-
teboken på några veckor, sedan fick hon inga nya uppgifter, utan flöt planlöst runt i klassrummet. 
Hon som tyckt att skolan var rolig tröttnade redan i andra klass.

Vi var några föräldrar som kämpade. Trots att vi försökte att ”linda in orden i bomull”, kallade 
lärarna oss till möte och talade om hur hemska vi var och att de ”arbetade professionellt”.

Båda mina flickor har till sist gått i samma lilla friskola. Där såg man barnen, men det fanns också 
krav på dem! Det har gått bra för dem båda och de har full kompetens för högskolan. 

Mycket bra att ni tar upp detta. Det är synd om våra lärare och barn som har en så jobbig arbets-
miljö. Hur ska de kunna lära sig något? 

/Förälder, Stockholm

FRÅN SJÄLVMORDSTANKAR TILL INRE HARMONI
Mitt barn var åtta år när han första gången kom hem och sa at han inte var värd att leva läng-
re. Vi kastade oss på telefonen till barn och ungdoms psykiatrin och fick en tid akut. Cirka 
två år senare visste vi att han hade adhd och dyslexi. 

Problemen i skolan blev större och större. Otaliga möten med lärare och rektorer. Lärare som 
först tackade oss för att vi var så ”engagerade föräldrar” och sen frös ut oss, för att vi var just 
engagerade och inte slutade kämpa för vårt barn. Vår son mådde sämre och sämre. På hela 
den här tiden fick han cirka en månads extra hjälp.

En dator skakades fram, men den funkade inte hälften av tiden och ingen av personalen var 
tillräckligt insatt i programmen för att kunna hjälpa till ordentligt. Dagen innan han skulle börja 
fyran bröt han ihop i panikångest. Vi hade blivit lovade en specialpedagog som var utbildad 
inom dyslexi, men i stället togs alla timmar hos specialpedagog bort. Inkludering var det heliga 
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ordet! Han skulle vara med alla sina klasskompisar hela tiden.

Läget försämrades snabbt och som sagt, med det vår kontakt med skolan. Vår son började spy 
rakt ut av ångest i skolan. Han berättade gång på gång vilken idiot han var och återigen att 
han inte var värd att leva.

Upprepade gånger reste han sig och bara gick ut från klassrummet på grund av situationer 
som han inte kunde reda ut själv. Många gånger situationer som uppstått med lärarna. Ingen 
ringde oss vid dessa tillfällen och han satt vid ett tillfälle ensam i flera timmar, utan att någon 
undrade vart han var. Vi fick höra av skolan att ”Sådant ska man inte ge uppmärksamhet för. 
Jag har jobbat med såna här förut minsann...” Sonen blev inbunden och ledsen. Han hade 
samtidigt börjat med adhd-medicin och på grund av den och allt annat sammantaget, gick  
han ner mer än 15 procent av sin kroppsvikt. Han som var smal redan innan…

Varje dag ringde han hem, grät och ville bli hämtad. Sen fick han en annan mentor. Hon var 
snäll och gjorde så gott hon kunde. Men utan kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, tid eller resurser kunde hon inte göra så mycket. Vi hade ändå kontakt med henne och 
hon skickade vidare våra krav, som läxor på ljudfil och så vidare, till sina kollegor. Vid det här 
laget ville den övriga personalen knappt ens mejla med oss, och vi fick hela tiden försöka att 
vara taktiska och ”försiktiga” i kontakten.

Men husmor i matsalen förbarmade sig över oss och lät vår son få önskekost. Det gjorde att 
han mådde lite bättre och då blev han tydligen ”okej att ha att göra med” igen märkte vi, efter-
som attityden från skolan förbättrades.

När vi hittade och sökte till sonens resursskola var vi alla tre jättenervösa. Gjorde vi rätt som 
tog honom från hans vänner och det invanda? Sonen undrade om han skulle få några nya vänner.

Nu har han gått en termin. Varje morgon åker han taxi tvärs över stan och han har aldrig vägrat 
åka. I början var det tungt men han tog sig igenom det med pedagogernas hjälp, för de ser  
honom. De vet vilken reaktion som är vad och de har gett oss vårt barn tillbaka. Ett barn som 
har normalvikt, som vet att han är smart, som är glad och i balans! Han vet att han är värd att 
leva. Han vet sitt värde. Vad kan betyda mer? Aldrig skickar vi honom tillbaka till den förra  
skolan. Hellre emigrerar vi precis vart som helst!

/Förälder, Stockholm

STRYK PÅ RASTEN – INGET OVANLIGT
Min son går i första klass och har under höstterminen fått ta emot en massa stryk på raster 
både från jämngamla och äldre barnen upp till fjärde klass.

Men han är inte mobbad. Det handlar om en allmän stökighet på raster. Det finns inte tillräckligt 
med vuxna för att styra upp barnen.

En del större incidenter har skett. Bland annat knuffades han och slog i magen så hårt att han 
kräktes. Stryptag. Blåmärken och rivmärken i ansiktet.

På lektionerna är det fyra, kanske fem barn som stör och bråkar med varandra, övriga elever 
och lärare.

/Förälder, Södermanland
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FÖRÄLDRAGRUPPEN STÄLLDE KRAV
I andra klass blev allt bara värre och värre när en ny lärare och resurs kom till klassen. Den 
nya läraren ”gav upp” på en gång och klassen tog över helt. I denna klass finns minst fyra 
barn med adhd och Aspergers syndrom och några som alltid hänger på när det spårar ur. Alla 
barnen kom efter. Det bedrevs ingen riktig undervisning utan släcktes bränder om dagarna. 
Läraren sa upp sig mitt i terminen, lika bra det. En nypensionerad lärare ryckte in och styrde 
klassen med järnhand resten av terminen.

Vi föräldrar startade en föräldragrupp för att möta skolledningen med vad vi ansåg var rimliga 
krav att ställa på den nya läraren. Det kom en ny med lång erfarenhet och en underbar resurs- 
person till klassen. De utstrålade trygghet, vi tar hand om det här nu. De tog ledningen och 
läraren visade tydliga regler för vad som gällde i klassrummet. Det kan låta tråkigt men läraren 
berättade för mig att det var tvunget, annars spårar det ur. De två samspelade också bra under 
lektionstid. Gick någon elev i strid med läraren tog resursen över och tvärtom. Vi har kämpat 
för att klassen ska ha en resursperson och hur det skulle ha gått utan den kan jag knappt före-
ställa mig, annat än turbo-kaos.

Nu i trean är det bättre och de har upprättat stödundervisning för de barn som har störst 
behov. De går ifrån klassrummet cirka varannan lektion. Nu bedrivs det undervisning och de 
lär sig saker och ting, även om jag vet att de barn som har lätt för sig fortfarande får vänta och 
vänta på sin tur.

Mitt barns kommentar om läget i klassen var en gång: Jag ska bli dålig, så jag också får hjälp. 
Då blev jag riktigt ledsen. Dessa barn blir inte sedda i dagens skola. De förväntas att klara allt 
redan.

För att det ska bli en bra skola så tror jag att vi måste inse att barn är olika och ska så vara, men 
kunna anpassa undervisningen efter barns olika sätt att lära. Det sätter höga krav på lärare och 
vidareutbildning.

/Förälder, Stockholm

MIN DOTTER HAR BLIVIT ”HEMMASITTARE”
”Hon är en sådan duktig tjej, snäll kompis också, men hon måste visa mer vad hon kan! 
Hon måste räcka upp handen, ta för sig mer!” Ja, så lät de alla, de där utvecklingssamtalen. 
Ingen såg några problem inte ens vi som föräldrar. Men den tysta lugna tjejen som med 
lätthet hade klarat de första åren i skolan vart tonåring. Det glada och blyga byttes ut mot 
oro, magont och ovilja att gå till skolan. Tillslut var all glädje borta, och vår dotter var djupt 
deprimerad med hög ångest, tvångssyndrom, fobier och självskadebeteende.

Efter en tid med vård, behandlingar och utredningar kom diagnos inom så kallat AST, autism- 
spektrumtillstånd. Som förälder började jag utbilda mig kring diagnosen. Kunskapen kring flickor 
inom AST är oroväckande låg vilket också hade visat sig hos mig. Jag lärde mig mer och såg 
mönster i de svårigheter som hade uppstått i skolan. Jag såg också alla möjligheter och tänkte 
att det här grejar vi, vi hittar strategier, vi lär oss leva med detta. Det finns hjälp att få...

I min naivitet så tänkte jag att nu skulle problemen i skolan, som hunnit bli stora, äntligen kunna 
lösas. Nu när vi hade svaret och visste vad det var som var svårt. Skollagen är ju tydlig både när 
det gäller pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Rätt till särskilt stöd för elever som 
behöver det. Jag tänkte, självklart kommer vi att få den hjälp vi behöver bara vi engagerar oss.
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Skolan kallade till möte och jag tyckte de verkade inriktade på att hjälpa till. Jag öppnade upp 
för samarbete och diskuterade kring hur vi tillsammans skulle kunna hjälpa min dotter.  
Jag möttes av en verklighet som jag inte trodde existerade i Sverige 2013.

I dag är min dotter ”hemmasittare” hon har inte varit i skolan på hela höstterminen. Vi väntar  
fortfarande på att den pedagogiska utredningen ska sammanställas, åtgärdsprogram har inte upp-
rättats och vecka efter vecka går vi på möten med socialtjänst, skola, barn- och ungdomspsykiatrin.

Varje möte är det nya budskap där det mesta handlar om någon annans ansvar. Livet hemma  
är ett liv i kaos. En ensamstående mamma som försöker få ihop arbetsliv med vardagsliv till-
sammans med två döttrar, där den ena har en funktionsnedsättning som kräver stöd, träning 
och åtskilliga timmar av förberedelser. En mamma som stöttar, går på utbildningar, läser lag- 
texter och kontaktar myndigheter för att kämpa om rätten till skola. En mamma som försöker  
få stöd och hjälp från skola och socialtjänsten.

Stöd så att mitt barn ska få gå till skolan, utvecklas, få kunskap och lära inför livet. 45 möten 
mellan augusti till december kring min dotter. Nu får vi i alla fall hem specialanpassade skol-
uppgifter från skolans specialpedagog. Föräldrarna får ansvaret för att upprätthålla någon 
form av kunskapsinhämtning. Jag läser om det fattiga Sverige, om den nedmonterade välfär-
den och om barn som slås ut redan innan de börjat skolan. Brutalt har jag insett hur skyddslös 
och rättslös du är som barn med diagnos i skolan. Vilka konsekvenser det blir för en familj, när 
skolan inte tar det ansvaret som de enligt lagen ska göra.

Kränkningar, löften som bryts, stödinsatser som utlovas och sedan dras in. Det handlar inte om 
illvilja, snarare om låg kunskap och åtgärder som inte får kosta pengar. Det höga priset betalas 
av barnen som varje dag misshandlas i ett nedmonterat skolsystem. Vad de långsiktiga konse-
kvenserna blir slår jag ifrån mig och hoppas på att förändring kommer att ske. Att min dotter 
snart ska få gå i skolan igen. Att hon ska få utvecklas som andra barn och att hon ska få möta  
en framtid som känns ljus.

/Förälder

FLYTTADE FÖR ATT KUNNA BYTA SKOLA
Tidigt i lågstadiet märkte vi snabbt att vår son inte knäckte läskoden. Detta avvisades i års-
kurs ett och två, med ”det kommer” och ”det är normalt med försenad utveckling”. Vi trodde 
aldrig på detta, utan gick vidare och krävde en utredning som under årskurs tre fastställde 
diagnosen dyslexi. Detta förklarade allt.

Under dessa år var det ett helvete för vår son. Han grät vid läxorna varje kväll då vi tillsammans, 
bokstav för bokstav, tragglade oss igenom de hopplösa texterna. Lektionerna var ännu värre. 
Varje gång en lärare delade ut en instruktion till klassen, var sonen tvungen att börja med att 
räcka upp handen för att få papperet uppläst för sig. Innan han väl fick hjälp hade större delen 
av lektionen gått.

Dessutom ökade mobbingen från andra elever då han inte kunde läsa. Den hjälp kommunen 
gav var en specialpedagog som kom till skolan två halvtimmar i veckan. Denna lilla tid hjälpte 
givetvis inte på långt när. Dessutom skulle det ske på ordinarie skoltid varpå han tappade och 
var tvungen att läsa igen förlorad lektionstid. Något han givetvis inte kunde. Läget var hopp-
löst. Precis all tid hemma gick åt till skolarbete. Leka med kompisar eller delta i till exempel 
sportaktiviteter var uteslutet.

Men så fick vi nys om en resursskola för dyslektiker i en annan kommun. Vi ansökte men vår 
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kommun vägrade att betala. De kunde minsann ta hand om sina egna fick vi veta. Jo, jo. Som 
förälder gör man vad som helst, så vi beslöt att flytta så att han kunde få hjälp.

Han har nu gått från årskurs fyra till sju på den nya skolan och förvandlingen är total. Han kan 
nu läsa förhållandevis bra och han har återfått självförtroendet samt sitt liv som barn. 

Tyvärr har Stockholms utbildningsnämnd nu beslutat att dra in tilläggsbeloppet för dyslektiker, 
vilket innebär att skolan sannolikt stänger nästa år. Vår son måste nu tillbaka till en vanlig skola, 
som vi vet inte fungerar. Han står då inför att sannolikt inte klara målen, inte få inte godkända 
betyg och därmed inte kunna söka till gymnasiet.

Detta i sin tur kan leda till arbetslöshet, social utslagning och bidragsberoende. Men det är ju 
en annan förvaltnings budget…

/Förälder, Stockholm

MAN TROR INTE SINA ÖGON
Mycket bra att ni tar upp detta. Jag har en berättelse som inte handlar om mer personal, utan 
om mer disciplin bland elever, större auktoritet hos lärare och engagemang hos föräldrar.

Min dotter gick för ett antal år sedan i mellanstadiet i en kommunal skola. Hon och hennes 
kompisar klagade på stök och oordning i klassen. Efter att flera elever slutat satte skolan till 
ytterligare en lärare. Det var då två lärare på 20 elever, men trots detta fortsatte problemen. Vi 
föräldrar blev inbjudna att närvara en under dag, för att se hur det gick till i klassrummet. Det 
gjorde jag, något som fler föräldrar absolut måste göra.

Jag möttes av en huvudlärare som saknade auktoritet, hade svårt att säga ifrån och fyra pojkar 
som högaktningsfullt sket i allt lärarna försökte säga. Vad dessa fyra gjorde i klassen var helt 
obegripligt. De själva lärde sig ingenting och gjorde så att lärarna hade allt för lite tid med övriga 
elever. Alltså, för lite undervisning i en allmänt stökig miljö, hur bra blir det?

Jag pratade med den lärare som var extrainkallad för att hålla ”de fyras gäng” i schack, men 
han var helt chanslös. Bestraffningar av olika slag existerade inte i praktiken, menade han. 
Kvarsittning i en timma kunde utdömas i svåra fall, men utan väktare är det svårt att genomföra 
den.

Föräldrarna till dessa fyra? De som inte kom på föräldramöten. De som försökte prata bort  
problemen, som att de helt enkelt inte hade eller har ork eller tid att uppfostra sina barn.

Mitt budskap till alla, bjud in er själva till en stökig klass och se hur det går till. Man tror inte 
sina ögon faktiskt.

/Förälder, Stockholm

MORDHOT I KLASSRUMMET
En lärare på 24 elever. Två elever med diagnos. Hot om att eleven ska mörda klasskamrater, 
fysiska påhopp på klasskamrater. Man ska ”hämta pappas luftpistol” och ”skjuta ihjäl” sina 
klasskamrater..! Stökigt på lektionerna. Mycket tjat från lärarna, vilket sprider en mycket  
negativ stämning bland övriga elever.

/Förälder, Uppland
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ÄNTLIGEN FALLER DET PÅ PLATS
Jag visste tidigt att min son inte riktigt var som alla andra barn. Genom åren blev det tydligt 
att han var sen i motoriken, hade känsligare sinnen än andra barn och helst tydde sig till vuxna. 
När det var dags för sexårsverksamheten bröt helvetet lös. Sonen hamnade i en klass med 
många stökiga barn. Det var rena rama galenskapen. Ungar som störde så att lärarna fick dra 
dem ut från rummet. Ungar som stack mitt barn i armen med en gaffel, sparkade under bor-
det och så tog de hans köttbullar under lunchen. Sonen grät och hade svårt att hänga  
med i och förstå det sociala samspelet. 

Vi flyttade till en ny plats och skola i Stockholm. Min son, som var van vid att försvara sig, blev 
plötsligt den bråkiga, eller den som grät och rymde eller gömde sig. Ganska tidigt lyfte klass- 
lärarna problematiken och där och då inleddes en resa till en helt ny nivå för oss. Idag går  
sonen i fyran. Han har fått två diagnoser; dyslexi och Aspergers. Han ser ut som vem som helst, 
är social och har vänner, men hans inre värld är ofta i kaos.

Tack och lov för att skolan tidigt låg på för en utredning och dessutom hade en egen kompe-
tent psykolog. Tack och lov för att jag själv har utbildning inom ledarskap och hade lätt för mig 
i skolan, vilket gör det lättare att förstå och hjälpa. Tack och lov för att saker och ting äntligen 
börjar falla på plats med hjälpmedel, förstående lärare och en kille som mognar. Men jag undrar 
hur det blir längre fram, när kraven ökar..?

Jag undrar, hur det går för dem som inte har lärare som ser, kan och orkar? Eller som inte har 
föräldrar som ser, kan och orkar? Det händer saker varje vecka som jag som förälder måste han-
tera. Det glöms böcker och det ska göras läxor, vilket är ett helvete. Det är bråk med någon i 
korridoren. Det är lärare som inte förstår och trycker på, fast på fel sätt. 

Som förälder måste jag ligga på skolan hela tiden. Jag måste orka. Men vad gör de föräldrar 
som har flera barn med behov?

/Förälder, Stockholm

MAN BORDE SPLITTRA KLASSEN
I sjuan kom eleverna från olika håll för att gå i en idrottsprofilklass. Den här klassen, en årskurs 
sju, bestod av några flickor och flest pojkar. Klassen blev snabbt ansedd som en problem-
klass. Skolan sa att det skulle lugna sig när den sociala biten hade fallit på plats, det vill säga, 
när eleverna har lärt känna varandra. Det stämde inte.

Efter sjuan flyttade fem elever från klassen, eftersom de tyckte att de inte fick arbetsro i skolan 
och därför inte lärde sig någonting. I åttan började flera nya flickor och det sattes in extra 
handledning för en av lärarna. Allt skulle bli bra. Tyvärr visar det sig att klassen fortfarande är 
en klass som ingen lärare känner glädje att undervisa i.

Det är för många elever med noll respekt för läraren. I matte är det alltid två lärare, men under-
visningen fungerar ändå inte. I svenska delar man nu in klassen i mindre grupper för att se om 
det hjälper, i resten av ämnena har man inte resurser att göra något. Där fortsätter kaoset.

Enda utvägen borde ju vara att splittra klassen. Men inget ordentligt görs. Elever som inte kan 
koncentrera sig i kaoset lär sig ingenting och får dåliga, om några, betyg. Det är ett utmärkt 
exempel på en misslyckad skola.

/Förälder, Stockholm
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SKOLCHEF: ANMÄL MIG
Efter två år i en förskoleklass som funkade så där, var det dags för vår son att börja ettan. 
Döm om vår förvåning när det visade sig att rektorn hade tänkt sig att sonen skulle klara av 
att gå i en vanlig klass utan särskilt stöd. Vid den här tiden hade inte vår son ännu inte fått 
sin autismdiagnos, men det märktes mycket väl att han hade stora svårigheter med det sociala 
samspelet. Tacka fan för det, han kunde inte prata på ett sätt så att utomstående förstod 
honom! Det dröjde inte många veckor innan det sket sig fullständigt. Sonen skrek och grät 
varje morgon och ville inte gå in i skolan.

Hans lärare såg svettiga ut för jämnan. Vi gick till rektorn och bad om hjälp. Att hjälp fanns att 
få visste vi, eftersom sonens två autistiska storebröder hade den bästa hjälp man kunde få, på 
samma skola. Rektorn suckade tungt och mumlade något om att pengarna var slut. Då gick vi 
vidare till skolchefen med vårt mycket akuta problem.

Andemeningen av vårt möte:

Jag: Vi behöver hjälp. Vår son klarar inte av att gå i en vanlig klass. Han vägrar att ens gå in i 
skolan.

Skolchefen: Har han en diagnos?

Jag:  Det är enligt lagen inte ett krav att ett barn ska ha en diagnos för att få särskilt stöd. Om 
du åker och träffar min son och försöker prata med honom, så kommer du förstå att en 
diagnos inte spelar någon roll. Han kan inte prata så att en utomstående förstår vad han 
säger.

Skolchefen: Jag kan inte träffa honom. Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. 

Jag: Rektorn säger att det inte finns pengar att hjälpa min son, så vi tänkte att vi måste ta  
frågan vidare till dig.

Skolchefen: Det är rektorns ansvar och är pengarna slut så är de slut. Jag kan inte hjälpa vare 
sig rektorn eller din son.

Jag: Så du vill inte gå till skolnämnden och be om hjälp?

Skolchefen: Det tänker jag inte göra. Politikerna har satt sin budget och det är mitt uppdrag att 
hålla den. Om ni vill ha en förändring så får ni engagera er politiskt, eller göra en anmälan till 
skolinspektionen. Då får de komma och tala om vilken nivå kommunen ska hålla på skolan.

Jag:  Men vi behöver hjälp nu. Att vi engagerar oss politiskt eller gör en anmälan till skol- 
inspektionen löser väl inga problem för vår son just nu. Problemet är akut!

Skolchefen:  Jag kan ingenting göra för att hjälpa er. Jag kan inte kommentera det enskilda 
fallet. Allt ansvar ligger på rektorn. Anmäl mig till skolinspektionen.

Det känns absurt att vuxna människor måste ”prata” med varandra genom skolinspektionen, 
men vi ser ingen annan utväg. Fortsättning följer.

/Förälder
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”VI VÄNDE KLASSEN PÅ EN TERMIN”
Jag har en berättelse om hur föräldrar, lärare, skolledning och förstås elever på en termin 
vände en kaotisk situation i en klass.

I förskoleklass tyckte vi alla att det var en jättebra klass, lugnt och fint, bra kamratskap. När de 
började i första klass, började signaler att komma om att det var lite stimmigt i klassen. I början 
av andra terminen var jag med i skolan en dag. Jag blev chockad. Det var inte tyst och stilla i 
klassrummet ett ögonblick, men läraren var inte bekymrad över situationen när jag försökte 
säga att det var stimmigt. 

När det var dags för utvecklingssamtal i maj fick eleverna fylla i en enkät om situationen i sko-
lan. Min son satte högsta betyg på allting, utom arbetsro som fick lägsta betyg. Då pratade jag 
med honom om det och fick en väldigt oroande bild. Klassen var för det mesta så stökig som 
jag hade sett vid mitt besök. Jag frågade föräldrarna i fotbollslaget om situationen och börja-
de få en ganska entydig bild av en stökig och stimmig klass, där det var svårt att jobba.

Jag och en av de andra fotbollstränarna skrev ett mejl till alla föräldrar i klassen. Den bild vi fick 
av det var än mer oroande. Nu framkom det att det bland tjejerna var dålig kamratskap och ett 
par kände sig utfrysta till och från.

Detta var de sista dagarna i maj. Jag och den andre tränaren bestämde att vi skulle samman-
kalla ett möte bara för föräldrar, i början av augusti. När vi höll vårt föräldramöte hade vi två 
tränare pratat ihop oss innan. Det var viktigt för oss att alla problem verkligen lyftes. Vi ville 
försöka få alla föräldrar att ställa sig bakom en samlad beskrivning av situationen i klassen och 
dessutom få alla föräldrar med på förslag till åtgärder. Barnen är i skolan varje dag. Ju snabb-
are vi kunde förbättra deras situation desto bättre, därför ville vi vara konstruktiva och inte 
kräva det omöjliga, eller nästan omöjliga.

Vi enades om att inte kräva en ny lärare. I andra klasser där det hade hänt, blev situationen 
destruktiv. Våra barns lärare är väldigt snäll och gullig, alla tycker om henne, men hon hade inte 
förmågan att få ordning i klassen. Vi skrev ett protokoll från mötet och skickade det till rektor 
och studierektor. I protokollet markerade vi tydligt att situationen i klassen var ohållbar, men 
att vi trots det trodde på den lärare som barnen hade.

Vi begärde också ett möte med skolledningen, som var väldigt snabb att svara. Vi hade med 
oss ett antal krav. Det handlade om att läraren måste få utveckling och stöd, så att hon kan ta 
kontrollen i klassrummet. Att hon måste få en mentor och att hon måste få mer stöttning från 
skolan. Vi hade många synpunkter, men vi fokuserade hela tiden på problembeskrivningar och 
hur vi tyckte att en rimlig arbetsmiljö för barnen skulle se ut.

Samtidigt var vi väldigt tydliga mot alla föräldrar om att detta var ett gemensamt ansvar. Alla 
måste hela tiden prata med sina barn om hur man skall uppföra sig i skolan.

Sex veckor efter detta hade vi ett uppföljningsmöte. Rektor och lärare kände sig ganska 
belåtna, de menade att det hade blivit lugnare. Föräldrar som hade varit med i klassen hade 
dock en annan bild. Fortfarande var det barn som kröp omkring på golvet när de skulle jobba. 
Det tappades väldigt mycket pennor, utdelades tjuvnyp och knuffades under en lektion och 
skoldag.

Men när jag besökte klassen för en dag i slutet av 2013, blev jag väldigt glad. Situationen var 
helt annorlunda än den var när jag var där i januari tidigare samma år. Inga barn på golvet och 
på det stora hela satt barnen stilla när de skulle. De jobbade på bra, det var lugnt och harmo-
niskt. Läraren sa ifrån med en pondus som hon inte var i närheten av under vårterminen!  
Under hösten har vi vänt klassen efter ett och ett halvt kaotiskt år.

/Förälder, Östergötland
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”UTBRÄND AV KAMPEN FÖR MITT BARN”
Varje kväll har min dotter ångest, magont och huvudvärk. Hon är nio år och har diagnoserna 
autism med normalbegåvning, Trippel X, dyslexi och utreds även för epilepsi. Hon går i års-
kurs tre. Hon har tilläggsbelopp från kommunen, men får trots detta inget stöd i skolan.  
Förra läsåret hade hon en resurs under en del av dagen men den togs bort. Hon är ett barn 
som upplevs som inåtvänd och blyg. Den ”perfekta eleven” som inte tar någon plats...

Hon når överhuvudtaget inte målen enligt skolans läroplan och har ämnesvarning i flera ämnen. 
Hon är väldigt ljudkänslig som många barn med autism. Små ljud förstoras, om någon suddar 
med ett suddgummi kan upplevas som öronbedövande. Dessutom fungerar inte längre den 
sociala biten och hon behöver stöd på rasterna, men utan att få det.

På idrotten är hon aldrig med i en hel lektion, utan sitter varje gång på en bänk och gråter. 
Hennes idrottslärare har till utvecklingssamtalet skrivit ”Hon behöver träna på att komma över 
de jobbiga sakerna och fortsätta, även när det känns jobbigt.” Jag tjatar på möte efter möte att 
det inte går utan vuxenstöd. Men det verkar vara för döva öron. Hon går idag i en klass med 16 
elever.

Hon har en fantastisk lärare som ser henne och förstår hennes behov, men i en klass där min 
dotter är en av fem med speciella behov, hinner läraren inte med att anpassa allt individuellt till 
varje barn. Ingen lärare räcker till när man inte får den hjälpen och stödet man behöver uppifrån.

Nästa höst ska klassen slås ihop med en parallellklass och då innehålla 30 elever. Vi kämpar  
för att flytta henne till en skola för barn med autism, där kompetensen finns, i en angränsande  
kommun men hittills har vår kommun varit avig.

Det är en tidsfråga innan jag inte längre kan få henne till skolan och hon blir hemmasittare.
Kampen för min dotters rätt att lyckas och må bra har tagit all min egen energi och jag är idag 
utbränd.

/Förälder

ELEVENS MÅL: STÅ UT MED KAOSET
Den pågående debatten kring den svenska grundskolan och elevernas allt sämre resultat vid 
internationell jämförelse påminner mig om berättelsen ”Kejsarens nya kläder”. 

Jag har fyra barn i varierande åldrar, som i olika omfattning tragglat sig igenom grund- och 
gymnasieskolor i Stockholm. Vi talar då inte om ett område där problem uppstått som resultat 
av det fria skolvalet.

Svårigheterna har för samtliga börjat under andra halvan av lågstadiet och på samma vis. Det 
huvudsakliga, överskuggande problemet, låter sig beskrivas på ett enkelt sätt: Brist på ordning 
och studiero.

När man suttit med på lektioner och sett hur lärare, redan på låg- och mellanstadiet, fått ägna 
huvuddelen av lektionstiden till att tysta, överrösta och jaga elever. Hantera trams, bus och konflik-
ter. Man tror knappt sina ögon och öron. Som besökande förälder blir jag en resurs som utnyttjas 
för att punktmarkera enstaka vildhjärnor och det jag upplever ligger inte långt från rent kaos.

Två till fyra elever lyckas ofta göra pannkaka av det som var tänkt som en intressant lektion. Resten, 
kanske 25 elever, genomlider uttråkade lektionen och får varken hjälp eller kunskapsmässig utmaning. 
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En dotter som gick i trean tog just upp detta med brist på utmaning som det största problemet 
hon såg i skolan. Hon tyckte inte att hon lärde sig någonting. En av hennes klasskamrater valde 
under ett utvecklingssamtal att sätta som personligt mål att bättre stå ut med oordning och 
kaos. Man blir gråtfärdig.

Så, som förälder reagerar man och inleder en dialog med läraren. Ganska snart är det uppen-
bart att läraren själv tagit upp problemen med skolledningen, men då skolledningen ännu inte 
hört någon samlad föräldraprotest så avstår man från att agera. Läraren mumlar antydande att 
det förstås är bra om föräldrarna tar upp problemet med skolledningen direkt och man ser hur 
han eller hon slits mellan att vara solidarisk med skolledningen å ena sidan och eleverna å den 
andra. Det går förstås inte. Den orolige förälderns frågor, hur kan läraren svara på dem med 
bibehållen självrespekt? Inte enkelt.

Så träffar man skolledningen tillsammans med några andra föräldrar. En skolledning som bekräf-
tar att, visst finns det problem men man jobbar för att lösa dem. Långsiktigt. Man tänker sig 
att diskutera situationen med samtliga elever i ljuset av klassens regler och arbeta med skolans 
värdegrund i klassen.

När man ställer frågan om dessa långsiktiga åtgärder möjligen kan kombineras med snabba 
kortsiktiga åtgärder, eftersom så många elever just nu berövas den undervisning de borde få, 
påminns man om att man ju absolut inte kan peka ut enstaka individer. Nej, det är det långsiktiga 
arbetet som till slut kommer att ge resultat.

Tror ni ”det långsiktiga arbetet med värdegrunden” ger resultat och hjälper barnen och 
läraren? Svaret är nej, situationen kvarstår och man hör vid ett oändligt antal kommande 
informationsmöten och föräldramöten hur ”arbetet med värdegrunden” fortsätter. Alltmedan 
problemen kvarstår dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad.

Detta är ren bullshit och jag har upplevt det så många gånger att jag numera ser rött bara jag 
hör det! Att svära sig fri från behovet av akut agerande med motivet att det pågår långsiktigt 
arbete är ovärdigt och fegt. 

Denna tandlöshet och denna brist på förmåga att hantera enkla ordningsproblem i skolan, för 
att därigenom skapa en av de viktigaste förutsättningarna för bra undervisning, är fullständigt 
monumental i den svenska skolan så som jag upplevt den. Vore jag inte så totalt urless på pratet 
om att ”jobba med värdegrunden”, är det precis vad jag tycker att skolledningarna själva borde 
arbeta med.

/Förälder, Stockholm



18tyt

”JAG ÄR STÄNDIG BRANDVAKT”
Jag har två killar, tjugo och åtta år gamla. Båda har adhd och autism.

För min äldste son börjad det i lågstadiet i en vanlig skola. Okoncentrerad, orolig, arg, ledsen i 
skolan och hemma. Jag, lärare och min son försöker komma på vad som är fel. Min son kan inte 
förklara hur, men han mår uselt. Kärlek och omtanke och tillgänglighet hemifrån? Ja, massor, 
men det räcker inte.

Problemen eskalerar och blir till aggressivitet. Ännu mer orolig och okoncentrerad och når inte 
målen på långa vägar. Alla inblandade är oroliga och en utredning påbörjas. Resultat: adhd, 
med råge.

Får börja i så kallad resursgrupp i skolan. De är nio pojkar med samma typ av problematik i 
klassen, men tyvärr ingen kunskap från läraren om deras behov. Med andra ord är detta inte så 
mycket till stöd. Tonår, pubertet och ytterligare aggressivitet ger konsekvenser. Polisärenden. 
Jag själv som ständig brandvakt.

Dagligen kommer samtal från skolan och andra föräldrar. Jag lämnar mitt arbete för att finnas 
till hands och för att engagera mig i krisen. Sjukskrivning är nära! Upprepar: Kärlek, omtanke 
och tillgänglighet hemma? Ja, massor, men det räcker inte. Min sons arbetsplats, skolan, är för 
honom en skräckupplevelse, när han nu ens tar sig dit. Han har ett omfattande funktionshinder, 
men får inte sin ”rullstol”.

Min son var till sist tvungen att lämna sitt liv hos mig och sina syskon. Han sa att han måste här-
ifrån, stod inte ut en dag till. Då hade han mått uselt länge. Fick hjälp från socialtjänsten med 
familjehem. Det fungerade sådär. Nu bor han i ett eget hem med en stödperson, men klarar 
inte av skola eller långvarigt jobb. Stökigt ännu, alltså. Fortfarande finns jag här och ger massor 
av det som är viktigt känslomässigt. Han är ju mitt barn. Jag älskar honom.

Min yngsta son gick i vanlig skola till och med sexårsverksamheten. Han har liknande problem 
som sin storebror och får diagnosen adhd och autism. Utredare rekommenderade starkt en 
skola där han blev sedd och får stöd. Han fick komma in på en sådan skola i årskurs ett och jag 
jublar!

Han är så glad och nöjd och mår bra. Jag tänker på hur det hade varit om även den stora so-
nen hade fått gå där.

Nu finns risken att den skolan måste stänga på grund av att beslutsfattare i politiken inte vet 
vad de beslutar om. Det är så ledsamt, skrämmande och ett övergrepp mot barnen, familjerna, 
samhället. Min konkreta fråga är, skulle ni ta en rullstol från en rörelsehindrad? Svaret är antagligen 
nej. Då undrar jag, vad är skillnaden?

Dessa unga människor är vår framtid och förtjänar en utbildning som alla andra. Givetvis, men 
det fungerar ju inte i en vanlig skola och klass som det ser ut nu. Vi är så många som vittnar om 
det.

Sluta experimentera med människors välmående. Visa att ni har hjärtan!

/Förälder, Stockholm
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”IDIOTFÖRKLARADES OCH KRÄNKTES”
Redan i tidig ålder började vi föräldrar misstänka att något var fel. Vår son pratade inte, han 
använde sig av ljud. Han lekte alltid ensam och ville helst vara ifred. I årskurs ett fick vår son 
en lärare som bokstavligen ”idiotförklarade” honom. Vi använde oss av en kontaktbok där 
läraren dag efter dag bara skrev negativa saker. Han fick inga extra resurser i lågstadiet och 
han kom efter i alla ämnen.

Just då bodde vi på en mindre ort, så det tog inte lång tid förrän alla hade sina åsikter om vår 
son och då syftar jag på lärarna. Tiden gick och problem kvarstod hela låg- och mellanstadiet. 
Sista mötet på dåvarande skola var med rektor och det mötet minns jag än idag sju år senare. 
Sonen hade precis berättat för rektorn om alla dataspel som han kunde spela. Då säger rektorn 
de mest kränkande saker jag har hört om vår son. Det var allt från om hur dum vår son var och 
hur farligt det var med dataspel. Att han skulle leka med andra barn, istället för bara sitta inne 
hela tiden. Än idag fattar jag inte, hur jag kunde sitta i samma rum och höra hans elaka ord eka  
i rummet.

När sedan vår son började sjuan gick första terminen utan större problem och vi föräldrar 
tänkte, äntligen! Men naturligtvis var detta bara en tillfällighet. Sonens nya lärare ringde 
hem och berättade om en massa saker som hade hänt i skolan och att de inte kunde förstå 
att det har kunnat bli så här. Det visade sig att förra skolan hade missat skicka över vår sons 
”övergångspapper” där det stod att han behövde extra hjälp och låg efter i talet och hade 
koncentrationssvårigheter.

Efter att detta uppdagades kallades vi föräldrar till möte och vi kom överens om att barn- 
och ungdomspsykiatrin skulle kopplas in. Ett år senare fick han sin diagnos: Autism. Han fick 
begränsad resurstid. Han hade två lärare som ”hjälpte oss föräldrar” att ”hjälpa dem i sitt ar-
bete” för att vår son skulle lyckas med sin skolgång. Idag läser han fjärde året på en gymnasie- 
skola där han får fantastisk hjälp!

Med tanke på all turbulens som varit och med den ovissheten som framtiden har så får vi vara 
tacksam att det har gått så bra i slutet som det har gått.

Nu lägger även vi föräldrar vår tid på hans lillasyster som för två och ett halvt år sedan fick 
diagnosen adhd och med henne har vi det riktigt kämpigt just nu då hennes skola inte har  
resurser eller kunskap att hjälpa henne. Men vi kämpar vidare. Våra barn ska få den utbildning 
som de har rätt till.

/Förälder

”POLITIKERNA AVSATTE PENGAR”
Jag vill berätta om det stöd och positiva bemötande som vi föräldrar och vår son fått i den 
kommun där vi bor. Vår son började i en vanlig klass med drygt 25 elever. När han kom upp 
i trean fick vi signaler från lärare och skola att han inte hängde med på lektionerna och inte 
presterade, utan mest satt tyst och tittade ut genom fönstret.

Med en bra och tät dialog med skola och rektor kom vi överens om en psykologisk undersök-
ning, vilket inte gav någon förbättring. Inte heller gav den någon direkt orsak eller diagnos till 
hans frånvarande beteende. Efter drygt ett år fick vi kontakt med en kurator som föreslog att vi 
skulle kontakta barn- och ungdomspsykiatrin. Där gjordes en sex månader lång utredning och 
diagnosen blev add och Asperger.
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Nu kommer det fantastiska! Kommunen har på en högstadieskola inrättat en klass med färre 
elever, som alla har diagnos. Där har lärare och assistenter tid för respektive elev. För vår son 
innebär det att han kommer att få godkänt och får möjlighet att läsa vidare på något av gym-
nasieprogrammen.

Jag och min fru är tacksamma för att politikerna i kommunen har avsatt pengar för den här 
verksamheten. Vår son har fått handledning och studiero, vilket har varit viktigt för honom. 
Jag ville berätta detta, för allt är inte elände. Vi kanske har tur som bor i en kommun där man 
förstår behovet, synd att alla som behöver men inte får det här stödet!

/Förälder, Kronoberg

RÄFST OCH RÄTTARTING HEMMA
När mitt barn gick i lågstadiet deltog jag i en kontaktdag, det vill säga, jag var med en 
hel dag i klassen. Jag blev chockad. Det var inte en lugn arbetsmiljö för vare sig barn eller 
lärare. Jag tog till slut tid och kunde konstatera att det tog cirka tolv minuter att få tyst på 
barnen och att ljudet från uppbrottet när klockan ringde var skoningslöst.

De lät inte sin lärare tala till punkt. 45-minuterslektionen var i praktiken cirka en halvtimme. 
Även under lektionerna var det barn som till och från tjattrade, sprang runt och tog fokus från 
lärarens undervisning. Det var tydligt att detta bidrog till att flera barn hade svårt att koncen-
trera sig.

Efteråt frågade läraren, som hade mycket lång erfarenhet, om jag inte tyckte att barnen var 
lugna och fina. Jag blev helt stum och kunde inget annat än att tacka för att jag hade fått delta. 
Efteråt tänkte jag att det var det mest flata jag gjort på åratal. Varför kunde jag inte bara ha 
sagt att erfarenheten var chockerande?

Klassen kan inte betecknas som en problemklass. Tvärtom har den använts för integration ef-
tersom att den anses stabil. Barnen kommer från en medelklassvillaförort som är akademiker- 
och företagartät. Till mitt eget barn försökte jag vid upprepade tillfällen, år efter år, förmedla 
vikten av att vara tyst på lektionen för att inte störa klasskamraterna. 

Jag trodde att jag hade lyckats. Men när mitt barn gick i årskurs sex, visade det sig att så inte 
var fallet. Klasslärarna berättade på ett föräldramöte att det var stökigt och att det tog lång 
tid att få eleverna att vara tysta och lyssna. De visade upp några hörselskydd som barnen 
kunde använda. Jag som trodde att det var inom den tunga industrin som det behovet före-
kom. De berättade även att några elever till och från fick flyttas ut i korridoren så att de kun-
de lugna ner sig, men det gick bara om det fanns två lärare på plats och en kunde vara med 
ute i korridoren. Det hjälpte tydligen de kvarvarande eleverna mycket. Vid utvecklingssamtalet 
fick jag veta att mitt barn var ett av de babbliga i klassen, om än inte värst. Men graden spelar 
ingen roll, eftersom tjattret förstör för andra.

Hemma blev det räfst och rättarting, på ett pedagogiskt vis. Efter några veckor kollade jag 
med en av lärarna hur det gått och läraren påtalade en avsevärd förbättring. Inte bara vad 
gällde mitt barn. Sedan blev det värre igen och detta påpekades i brev till föräldrarna. Hur det 
är nu vet jag inte, kanske talar lärarnas tystnad sitt tydliga språk?

Vad jag hittills har lärt mig är att: Stökighet i klassrummet upplevs mycket olika av lärare och 
förälder. Skolan tog sex år på sig att, till de föräldrar som deltog på ett föräldramöte, berätta att 
det var ett stort problem. Jag vet, eftersom jag alltid har deltagit på föräldramötena. När väl för-
äldrarna fick reda på detta blev det tystare i klassen ett tag. Föräldrar måste arbeta ständigt med 
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detta hemmavid, men det bygger på att de har kunskap om läget. I praktiken lyfts de störande 
eleverna bort för att erhålla en lugnare undervisningsmiljö, det vill säga exkludering, såsom på 
min egen tid när det fanns specialundervisning och ”obs-klasser”. Jag gick själv i sådana ibland 
och tyckte inte om det alls.

/Förälder

”FLERA ÅR FÖR ATT FÅ HJÄLP”
Sedan sexårsklassen har en mamma i min sons klass bett skolledningen om hjälp med sin 
son som haft utbrott mot klasskamrater i form av fysiskt våld och verbalt. Min egen son 
hade tydlig adhd, vilket jag påtalade för lärarna redan innan han började i sexårsverksam-
heten för att de skulle kunna utforma ett bra stöd för honom.

Inte förrän efter första terminen i årsklass två lyckades jag få dem att sätta igång utredning för 
att kunna fastställa diagnos. Lärarna hade då vid två tillfällen berättat att min son troligen inte 
skulle nå målen för årskurs tre och frågade mig om jag hade några tips för hur de skulle kunna 
hjälpa honom…

Vid det här laget hade den andra mamman i klassen fortfarande inte fått hjälp med sin son. 
Då hon har delad vårdnad och hennes före detta man vägrade skriva på godkännande att ta 
sonen till barn- och ungdomspsykiatrin, så sa sig skolan stå med händerna bakbundna. Hennes 
sons utbrott drabbade alla i klassen. Vid ett tillfälle slängde han ut en stol ut genom fönstret. 
Han har vid flera tillfällen misshandlat andra barn illa, däribland mitt barn. 

Lärarna har bett om fler resurser men får svaret att det är resursbrist. Ibland har man tagit in 
extraresurser men de har bara varit där i sammanlagt någon månad eftersom de behövs även 
på annat håll.

Vi har haft ett möte med alla föräldrar, rektor, biträdande rektor och lärare för att få en åtgärds-
plan. Detta var 2012 och vi har fortfarande inte fått den.

Min son fick sin diagnos adhd i september 2013 och skolan kliar sig i huvudet och har inte tagit 
fram en åtgärdsplan för honom heller. Han ligger mil efter de andra i mattematik och har befriats 
från läxor, men inte fått extra resurser. 

Fröknarna kämpar på med alla distraherade elever i klassen men hinner inte med. De hinner 
inte hjälpa varje enskild elev och när jag varit med i klassrummet vissa dagar har jag också ob-
serverat just det. Eleverna kan räcka upp handen länge innan de slutligen får hjälp, om läraren 
ser dem alls, när de sitter med individuellt arbete. Fyra barn i klassen sitter med hörselskydd 
för att kunna koncentrera sig.

Undervisningen är inte anpassad till nutiden och varken datorer eller surfplattor används.

/Förälder
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”LIDER AV SKOLANS OKUNSKAP”
Jag är mamma till en pojke med Aspergers syndrom. Han fick sin diagnos för tre år sedan 
och gick då i första klass. Problemen började tidigare, redan på dagis märktes att han var 
annorlunda. Han hade svårt att samspela med de andra barnen och förstod inte andras 
kroppsspråk eller miner. I förskoleklass och ettan gick han tillsammans med de andra i 
klassen, oftast med en lärare som enbart koncentrerade sig på honom. Det kunde dock 
inte fortsätta ansåg skolan och efter många bråk och en mer och mer stökig son, blev han 
placerad i fritidshemmets lokal tillsammans med en fritidspedagog var okunnig om sonens 
svårigheter.

Jag har fått många samtal från skolan om att jag ska hämta min son. Då har han rymt eller  
bråkat med någon elev eller någon vuxen.

Min son går nu i fjärde klass och sitter fortfarande ensam i ett rum med en fritidspedagog 
som inte har kunskap om problematiken. Fortfarande, efter år av möten och samtal där jag har 
förklarat sonens svårigheter, hur han tänker och hur han bör bli bemött.
Det är egentligen inte min uppgift, men då inte andra tar sitt ansvar måste ju jag göra det.  
Min son ska inte behöva lida mer än nödvändigt på grund av andras okunskap.

Inte mycket händer. Fortfarande läggs vikten vid sonens prestationer, istället för att ta sig tid 
att förstå hur han tänker och lägga upp dagarna utifrån det. 

Resultatet av de här åren som sonen har kämpat med att anpassa sig till en oförstående och 
för honom obegriplig värld, är att han nu oftast vägrar att ta sig till skolan överhuvudtaget. 

Så förutom att kämpa med att få skolvärlden att förstå min son så får jag nu kämpa med att 
försöka få min son till skolan, trots att han känner sig värdelös där när han varken blir hörd  
eller förstådd.

/Förälder, Värmland

ÄNNU EN STRID
Tänk att det ska krävas att man är arg och hotar med att anmäla skolan för att något ska 
hända. Man ska som förälder inte behöva kämpa och slåss - för det också. Vi har det tillräckligt 
jobbigt bara att få livet att gå ihop...

/Förälder, Västmanland

”SAMARBETET FUNGERAR SÅ BRA”
Jag vill gärna bidra med en positiv historia.

Den minsta är en glad flicka på snart tio år. Hon har diagnoserna svår adhd och Asperger syn-
drom. När hon började ettan i lågstadiet flaggade skolan för att något inte stod rätt till. Bara 
några veckor in på första terminen kallade de till ett möte där de förklarade att de ville göra 
en pedagogisk utredning och berättade att de hade en extra personal som satt med henne 
under hela skoldagen. Annars fungerade ingenting, sa de.

Situationen var katastrofal och en utredning på barn- och ungdomspsykiatrin startade. Jag 
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tyckte det hela var lite konstigt eftersom jag upplevde henne som en helt vanlig, om än mycket 
intensiv och sprallig, flicka. Aldrig sur eller arg utan alltid glad.

Idag går hon i tredje klass. Hon har en egen resurs på heltid, ett eget arbetsrum, anpassad  
studiegång och skolan köper in hjälpmedel. De skickar iväg personal på utbildningar, gör  
åtgärdsprogram och utredningar om behov av stöd. Skolan ser hela tiden till att följa upp hur 
hon utvecklas. Hela tiden ligger de steget före och anpassar situationen bra utifrån hur vår 
dotter fungerar och utvecklas.

Samarbetet fungerar så bra med skolans rektor, pedagogerna, assistenten, barn- och ung-
domspsykiatrin, elevhälsan och jag som förälder har ett stort inflytande i dotterns skolgång. 
Det känns tryggt att skolan även jobbar med hennes kognitiva och sociala svårigheter. Det 
underlättar så att hon kan utvecklas framåt även i vardagslivet.

När hon känner sig trygg i alla situationer fungerar inlärningen och hon har inga större svårig-
heter att nå målen i skolan.

Det kunde inte ha varit bättre och dottern utvecklas hela tiden framåt. Skolan är en stor trygghet 
och stöttepelare för vår henne. Hela vår familjesituation har förbättras.

/Förälder

HÖRSELSKYDD FÖR ATT JOBBA IFRED
Jag har lyssnat på reportagen i P1:s reportageserie Kaosklass och känner så väl igen  
berättelserna. Jag har två flickor som går i varsin ”kaosklass”. Min yngsta dotter går i  
trean och min äldsta i sexan. I båda klasserna går det tre till fyra barn med särskilda  
behov och i båda klasserna arbetar det, för det mesta, två pedagoger.

Första gången jag själv upplevde klassrumssituationen var när jag var med min yngsta dotter 
i skolan en dag då hon gick i ettan. När barnen skulle sätta sig i en ring för samling, satte sig 
några av barnen ner, medan andra fullkomligt struntade i samlingen fortsatte leka. En flicka 
började slå ett av barnen i ringen som satt på den plats som flickan ville ha. Ingen gjorde  
något åt saken. När jag sa åt flickan att sätta sig på en ledig plats, ignorerade hon mig och 
fortsatte att knuffas och häva ur sig ord som inte ens bör finnas i en lågstadieklass.

En annan flicka gjorde ljud ifrån sig nästan hela tiden, även under lektionerna då hon ofta över-
röstade lärarna. Ljudnivån var fullkomligt olidlig hela dagen och lektioner gick knappt  
att genomföra.

Min dotter var under en period mycket orolig när hon skulle gå till skolan. Nu går hon i trean 
och säger att det för det mesta är okej i klassen, men att några elever fortfarande alltid låter, 
bråkar och stör. Jag tror att kaoset har blivit norm. Barnen tänker att skola och kaos hör ihop. 
Man tar på sig hörselskydd om man behöver koncentrera sig istället för att begära tystnad,  
eller så går man undan till ett annat rum för att få lugn och ro. Det verkar vara tabu att ha krav 
på miljön i klassrummet. Man talar om att alla elever ska gå i samma skola och i samma klass, 
men i praktiken flyttar barn ut i andra rum eller får hjälp att avskärma sig från klassen, för att 
kunna genomföra en skoldag.

I min äldsta dotters klass går det fyra elever med behov av särskilt stöd. En lärare och enfritids- 
pedagog ska hjälpa dessa barn, plus resten av klassen. Barnen i klassen förväntas ha förståelse 
för att lektionerna blir störda och för att de får mycket mindre hjälp och uppmärksamhet än vissa. 
De förväntas ta ansvar långt utöver vad man kan begära av barn i deras ålder. Trots att min  
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dotter känner till problemen och försöker att ha förståelse för dem, så är hon bara 12 år. Hon 
har rätt att vara barn och rätt att vara en elev som får lika mycket som alla andra.

Om min dotter har en fråga i matematik, vet hon att hon inte kommer att kunna få hjälp med 
den i skolan. Istället antecknar hon sin fråga och tar med sig hem till mig. Vi räknar dagarna  
tills hon går ut sexan och får byta skola.

/Förälder, Halland

OÄNDLIGT MÅNGA FLER KONTAKTER IDAG
Min dotter går nu i åttonde klass i en skola som fungerar, men hennes lågstadietid var  
fruktansvärd. Hon gick i en klass med 20 elever.

I klassen fanns tre mycket utåtagerande elever som ofta fyllde klassrummet med rop och skrik 
och som hamnade i konflikt med sina kompisar. En av de andra eleverna hade stora språksvårig- 
heter och stora inlärningssvårigheter. Dessutom fanns det elever i klassen med svår dyslexi och 
en med adhd-diagnos plus stora problem med impulskontroll.

Skolan gjorde mycket för att försöka skapa lugn. I klassen fanns alltid minst två vuxna, ofta tre, 
dessutom tillgång till specialpedagog. Ändå räckte de vuxna inte till. En pojke hade ofta med 
sig sin pensionerade mormor, en före detta specialpedagog, till klassen för att kunna få tillräckligt 
med hjälp. Han behövde verkligen ha en vuxen bredvid sig hela tiden.

Min dotter fick mycket lite hjälp och blev en ”buffertflicka” trots att lärarna både var 
genusmedvetna och välorganiserade. Min dotters lågstadietid blev en tid av kompromissande, 
medlande, konfliktlösning och konfliktundvikande.

När hon slutade i trean insåg vi att hon var långt efter i matematik och hon har fått kämpa för 
att komma ikapp.

Man kräver mycket av barn! Jag vet inte varför det är så svårt att få lugn, men när jag tänker 
på min egen uppväxt kan jag konstatera att barn idag har oändligt många fler kontakter och 
väldigt lite plats att dra sig undan på.

Under dagistiden byts ofta halva barngruppen ut varje år, ibland slutar en förskollärare och se-
dan slutar den ena efter den andra. Det är inget ovanligt att ha haft tio olika lärare under tre år.

Nu kommer en kanske förbjuden tanke! Även i familjen blir det många olika kontakter. 
Många barn upplever skilsmässor som leder till bonussyskon, nya småsyskon, extramammor, 
extrapappor, extramor- och farföräldrar och ett evigt flyttande med alla saker i väskor. Det är 
inte så att jag ifrågasätter det, men vi ställer i och med detta stora krav på dem.

De ska vara flexibla och passa in överallt. Jag vet inte...men jag tror alla får för lite lugn. Vi bara 
jobbar och ingen har längre tid att bara vara med varandra. Tid att sitta ner en stund och njuta 
av att vi lever.

/Förälder
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FRÅN FÖRTVIVLAN TILL FRAMTIDSTRO
De riktigt stora problemen började när sonen kom in på en kommunal prestigeskola inne  
i stan. Där fanns inte utrymme för individanpassad undervisning. Väl medvetna om att det 
stod hundratals barn i kö för att få börja på skolan, behövde rektorn inte lägga två strån i 
kors för att sonen skulle få hjälp. Istället upplevde jag det som att man gjorde allt för att  
jag som förälder skulle ge upp och frivilligt ta sonen från skolan.

Jag har aldrig i hela mitt liv blivit så kränkt av en annan person som jag blev av den rektorn.  
Uttalanden som ”Jaha, du sitter här och kräver att din son ska få extra stöd i skolan. Om vi 
skulle ge honom det, skulle det innebära att fem andra elever på den här skolan blir av med 
sitt stöd. Varför skulle vi specialbehandla din son på bekostnad av andra barn, som det också 
är synd om?” kastades i ansiktet på mig när jag påpekade att de enligt skollagen är skyldiga 
att ge barn det stöd de behöver för att kunna genomföra sin skolgång.

Det fanns ingen empati, ingen förståelse, ingen vilja att mötas. Under tiden mådde min son  
allt sämre och hans självskadebeteende eskalerade. Om jag alls skulle få iväg honom till skolan 
fick jag locka, pocka och hota honom ut till bilen och köra honom till skolan. Oftast dröjde det inte 
mer än ett par timmar förrän man ringde från skolan och bad mig komma och hämta honom. Då 
hade han kollapsat och var oförmögen att gå själv. Hemma bevakade jag honom dygnet runt 
för att han inte skulle skada eller döda sig själv. Vårt liv var ett helvete.

Som förälder, speciellt som mamma, blir man ofta bedömd efter sitt barns beteende och mående. 
Ett välartat barn gör att föräldrarna framstår som goda och duktiga. Ett barn som faller utanför 
ramen på ett eller annat sätt ses som lat, bortskämt, förtryckt, curlat eller feluppfostrat. Tänk 
så mycket ifrågasättande som jag som förälder utsatts för, under tiden som jag försökte få min 
son att fortsätta vilja andas, fortsätta vilja leva! När jag i förtvivlan vände mig till barnpsykologer 
och kommun för att rädda min son, var det många gånger jag som istället blev utredd. Man  
antog slentrianmässigt att jag hade svårt att sätta gränser, alternativt satte för snäva gränser. 
Att jag och min son inte kunde kommunicera, alternativt att jag hade knutit honom för hårt  
till mig.
Trots allt fanns det ingen annan väg att gå än att fortsätta kämpa. Alternativet, att acceptera 
att min 11-årige son inte längre ville leva, fanns självfallet inte. När jag äntligen, äntligen lyckades 
övertyga alla instanser om att sonen behövde få komma till en skola som förstod hans svårig-
heter, vände livet från förtvivlan till framtidstro.

Första gången som jag hörde min son prata om ”sen” eller ”till sommaren” började jag gråta. 
Det var så länge sedan vi hade orkat se längre fram än till nästa dag. Min son har en adhd-diag-
nos. Han går i en resursskola i Stockholm. Den resursskolan räddade min sons liv.

/Förälder, Stockholm
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”SKOLAN MÅSTE ÅTER FÖRSTATLIGAS”
Min berättelse handlar om vilket stort dilemma det är att vara förvaltningschef, och för den 
delen skolledare överhuvudtaget, i den kommunalt styrda skolan idag. Skolans huvudman, 
det vill säga de politiker som idag har ansvaret att styra och fördela resurser, saknar väldigt 
ofta nödvändig kompetens för att kunna ta detta ansvar. Dessvärre blir skolans pedagogiskt 
sakkunniga personal inte lyssnade på i tillräcklig grad. En växande misstro, åt båda håll, gror 
alltmer i och med denna situation.

Som förvaltningschef har jag erfarenhet av att var helt och hållet styrd av den kommunala  
ekonomin. Förmågan att hålla budget var en viktig fråga redan vid anställningsintervjun.  
Att peka på resursbrist, som jag gjorde, och att visa på det faktum att vi inte hade tillräckliga 
medel för att hjälpa barn och elever i behov av stöd, var i princip att vara illojal och alltför  
verksamhetstillvänd.

Min ambition och vision var inledningsvis att vara pedagogisk ledare även i rollen som förvalt-
ningschef, men det var inte vad politikerna förväntade sig. De ville se en strikt byråkrat som 
kunde hålla rektorerna i järngrepp och naturligtvis hålla budgeten.

Min slutsats, efter att ha arbetat i flera kommuner, är att nu måste den svenska skolan åter för-
statligas. Då kan likvärdighet, bland annat beträffande resurstilldelning och styrning, uppnås 
för landets skolor totalt sett.

Det går inte att prestige och okunskap om skolans verksamhet får prägla kommunpolitikerna 
styrning av skolan så som det sker idag. Pedagogisk kompetens och sakkunskap måste lyftas 
fram i första rummet. Styrdokument och skolverklighet måste på bästa sätt synkroniseras.  
Annars förblir pedagogers och skolledares uppdrag omöjligt att genomföra.

/ Förvaltningschef

INGEN VÅGAR SÄGA ATT KEJSAREN ÄR NAKEN
Jag är rektor och ansvarar för drygt 200 elever, flera miljoner kronor och tiotals anställda. 
Mitt uppdrag är att följa de lagar som kringgärdar skola och fritids och att hålla budget. Får 
jag problem vänder jag mig till min skolchef som hjälper mig om något oförutsett händer, 
som till exempel att ett barn med stora svårigheter flyttar in.

Jag har jobbat i skolans värld sedan 80-talet. Jag kan skola. Det är något som blivit helt åt 
fanders med skolan. Ingen vågar säga att kejsaren är naken eller att det faktiskt står en elefant 
mitt i rummet.

Skolan har fått ta över ansvar för sånt som inte hör till skolans uppdrag. Vi skall göra utredningar 
för barn med olika slags svårigheter. Det som tidigare var landstingens ansvar har dumpats i 
knäet på rektorerna. Vi skall lösa dyslexi- och basutredningar så att barn får diagnoser. Varför 
ska barn ha diagnoser? De är ju samma barn ändå! Då en diagnos satts skall skolan göra 
anpassningar. Oftast har vi sedan länge gjort dessa anpassningar för att undervisningen ska 
fungera. Föräldrar tror att med utredning följer en massa pengar för assistenter och datorer. 
Det gör det inte. Utredning ger kunskap – inget annat.

Länslogopedin har inte tid för barn med talsvårigheter längre. Ansvaret för deras träning hamnar 
på skolan, likadant för de barn som behöver särskild rörelseträning för till exempel CP-skada. Därtill 
har skolan fått ansvar som tidigare var socialförvaltningens. Vi skall bjuda in till SIP, samordnad  
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individuell planering, för att samråda med landsting, socialtjänst och förälder i syfte att sam-
verka om barnens behov. Skolan skall också samverka med de frivilliga fritidsgårdarna och 
polis för att stävja oro på stan. Barn som tidigare gått vid specialskolor med specialpedagoger 
går nu i den vanliga skolan.

I samma klass går särskoleintegrerade, barn med autism, barn med adhd och ofta barn med 
jobbiga separationer bakom sig. Därtill barn som behöver stöd för att lära sig sitt nya moders-
mål, svenska. Alla har rätt att få stöd. Frågan är; är det rimligt att de ska undervisas tillsammans?

Tänk om sjukvården fungerade lika. Alla som blev sjuka fanns på samma avdelning där allmän-
läkare vårdade dem alla, oavsett krämpa. Skulle alla få samma medicin? Skulle doktorn ha fokus 
på olika sjukdomar olika dagar? Skulle biträden lugna oss i väntan på att en expert i skulle få 
tid att behandla oss. Bilden blir absurd. Men det är så man gjort med skolan. Jag känner att 
min tid för skolans kärnverksamhet ständigt minskar.

Man talar om en skola i kris. Jag talar om en skola som försvann. Kejsaren är naken. Skolmog-
nadstest borde införas så att barn får en chans att få rätt stöd och skolform från start. Årligen 
borde barn kunskapstestas. Klarar de nivån för acceptabla kunskaper går de vidare till nästa 
årskurs.

Barn skulle få en obligatorisk 9-12 årig skolgång. Uppflyttning mellan årskurserna görs då bar-
net klarar kunskapskraven för årskursen. Blir man kvar mer än ett år i en årskurs börjar man i en 
specialgrupp med kompetens om de specifika svårigheter man har. Då man ökat sina prestationer 
återgår man till vanliga skolan.

Några av eleverna kommer att klara skolan på kortare tid, andra på längre. Vi kan inte längre 
förlora de duktigaste och de mest behövande barnen för att vi menar att alla skall inkluderas.

Barn är inte lika – de är olika. De har alla rätt att lyckas - inte att ha samma typ av undervisning. 
Det är som om social tillhörighet blivit överordnat kunskapsuppdraget. Vad blir min slutkläm? 
Det största felet vi gjort i svensk skola är att vi låtsas tro att alla barn är lika - när de inte är det.

En annan slutkläm är nog att reportaget ni dragit igång och rösterna om rektorer som gör fel, 
inte ger barn stöd eller inte förstår, gör att en sån som jag fullständigt tappar sugen.

Jag ser fram emot en granskning av rektors uppdrag. För mig räcker det med en fråga för att 
synliggöra krisen: Vad i det du ägnar din tid åt uppfattar du vara skolans kärnuppdrag, det vill 
säga leda och utveckla skola i enlighet med skollag och läroplan?

/Rektor
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DAGS ATT SLAKTA DEN HELIGA KON?
Barn med koncentrationssvårigheter, typiskt för elever diagnostiserade med adhd, kan inte 
koncentrera sig annat än korta stunder. Generellt är de mycket känsliga för störningar och ibland 
kan det räcka med att någon tappar en penna, eller att det är ostrukturerat kring vad som ska 
ske härnäst, för att oron ska bryta ut. Kanske de flesta av oss har lite koncentrationssvårigheter  
i en stökig miljö och det sprider sig, med att hela klassrummet i kaos som följd.

Det finns ingen behörig lärare som i sin grundutbildning från lärarhögskolan fått lära sig eller 
träna på att hantera detta. När kaoset bryter ut är det lätt att läraren blir arg och själv börjar 
skrika och därmed ytterligare förstärker oredan. Barn som har adhd eller ett adhd-liknande 
beteende borde därför, för sin egen och andras skull, placeras i en egen liten grupp som har 
särskilt utbildade lärare med metodik och metoder som fungerar på dessa elever. På så sätt 
kan de bättre tillgodogöra sig undervisningen, samtidigt som ”vanliga” lärare får ett mycket 
enklare jobb i ordinarie klass där det är möjligt att upprätthålla ordning, trygghet och studiero 
för övriga elever. Att ”inkludera i stället för att exkludera” låter mycket bra, men hindrar i andra 
änden en fungerande klassrumsundervisning. Det kanske är dags att slakta den heliga kon?

Tyvärr är det också så att lärarna från lärarhögskolan i allmänhet inte har någon träning i att 
sköta det mest grundläggande. Det vill säga uppnå ordning och studiero. Kanske är det hög 
tid att erfarna lärare i mycket högre grad involveras i lärarutbildningen, i undervisningen av 
själva ”hantverket” att vara lärare.

Varje skola är numera skyldig att ha ett systematiskt kvalitetsarbete, men det finns till exempel 
inga fastställda procedurer eller instruktioner för hur man startar, genomför och avslutar en 
lektion. Det är i stort sett upp till varje lärare att bestämma detta, därav den ojämna kvaliteten.  
Det borde inte vara så svårt att ta fram sådana dokument baserade på beprövad erfarenhet,  
där lärare ska vara författare. Dels kan de användas på lärarhögskolorna, dels vara ett stöd 
för lärare i klassrummen samt givetvis för huvudman och rektor då det gäller det systematiska 
kvalitetsarbetet.

/Tidigare rektor, Stockholm
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Jag orkar inte mer.
/Lärare, Västra Götaland
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EN HELT VANLIG DAG I DECEMBER 2013
Jag behöver åka tidigare till jobbet för att hinna plocka fram allt till utvecklingssamtalet. 
Anländer klockan 07:10. Klockan 07:30 kommer förälder och elev. Det blir ett bra samtal  
där vi hinner gå igenom den sociala utvecklingen, de skriftliga omdömena, skriva en fram-
åtsyftande plan och samtidigt som jag hämtar en kopia i kopiatorn ber jag förälder och elev 
att fylla i enkäten i samband med utvecklingssamtalen. Direkt till fysiklektionen! Vilken tur 
att jag hann plocka ihop alla lådorna med elektronikexperimenten igår.

Några elever har inte ätit frukost så fram emot rasten har energin tagit slut. Alla grupper jobbar 
på bra, men två elever har försvunnit utan att jag har märkt det. Jag får gå iväg för att leta efter 
dem. De är inte vid toaletten. Blir tvungen att gå tillbaka till klassen och fortsätta lektionen. 
Det blir rast och gossarna återvänder. Det blir ett allvarssamtal och de säger att de är såååå 
hungriga. Jag fixar två smörgåsar under rasten för att de ska orka fram till lunchen. Hinner med 
en snabb kopp kaffe och ett toabesök. Nu är jag rastvakt de sista tio minuterarna av rasten. 
Hinner precis komma ut när jag ser ett bråk vid innebandyplanen. Elever börjar slåss med sina 
klubbor. Jag får isär dem. Den ena lugnar sig medan den andre blir alldeles vansinnigt arg.  
Jag får kämpa på för att inte han ska hoppa på den andre killen.

Jag blir kallad ”hora” och ”jävla kärring”. En annan lärare kommer till undsättning och försöker 
att prata lugnande till pojken och ta med honom in. Pojken sliter sig loss och kastar en hård 
snöboll rakt i ansiktet på läraren. Glasögonen blir alldeles sneda. 

Efter rasten väntar ännu ett NO-pass fast med en annan klass. Snabba kliv in i personalrummet 
för att hinna få med väska och dator! Jag kommer ändå tre minuter för sent. Möts av tjejer som 
gråter. Det har varit bråk med andra klassens tjejer och det visar sig att det har skrivits elakheter 
på nätet. Jag försöker lugna dem och lovar att prata med de andra tjejerna. Vi behöver ta upp 
detta i Trygghetsteamet hinner jag tänka, medan jag ställer mig framför klassen för att starta 
lektionen.

I den här klassen krävs pondus och tydlighet. Alla behöver veta vad vi ska göra, när, var, med 
vem och vad man gör när man är färdig. Hyfsat lyckad lektion trots att jag fick bli arg ett flertal 
gånger och ta ut två elever som störde. De som störde skulle jobba på ute vid korridorens två 
arbetsplatser. De fick tyvärr inte mycket gjort, men klassen fick lite bättre arbetsro. Måste ringa 
deras föräldrar och berätta att de kommer att få arbete med sig hem.

Ena samtalet kan nog bli tufft. Vad har vi i skolan gjort nu för att provocera hennes son? Önskar 
man fick ha en kamera och filma. Ibland når man honom och ibland tar ilskan över för honom 
och då kan han inte vara kvar i klassrummet.

Dags för lunch. Jag äter med femmorna. Fel elever krockar och någon råkar tappa sin tallrik. 
Det blev nog för pinsamt så stolar slängs i golvet och eleven rusar ut, skrikandes ”jävla turkskola!”. 
Väl ute bombarderas fönsterrutor med snöbollar tills lärare får stopp på honom. Han får bäras 
bort. Har 30 minuter kvar av egen lunch. Denna dag går det åt till att plocka fram inför nästa 
lektion i svenska och plåstra om en elev som har klippt sig i fingret. En kopp kaffe hinns med. 
Nu blir det en skrivövning med årskurs fyra. ”Tråkigt”, ”jag hatar att skriva”, ”varför måste vi 
skriva?” Attityden är inte rolig hos några av eleverna. De drar ner stämningen och jag får  
peppa och förklara att man måste lära sig skriva.

Vi skriver om sådant som man först kommer att tänka på när man hör ett ord, till exempel gul. 
Det blir långa listor med ord och den dåliga stämningen förbyts till glädje. Vi har kul ihop!  
Lektionen går fort och det är dags för läsgrupperna, där elever i årskurs fyra till sex är blandade 
utifrån läsförmåga. Jag leder en grupp med ganska duktiga läsare och den här dagen ska vi 
skriva om den utlästa bokens innehåll och budskap. Vissa tycker att det är jobbigt och man  
får peppa dem mycket för att de ska orka skriva.
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Skoldagen är slut för eleverna. De inlämnade mobiltelefonerna ska lämnas tillbaka och det blir 
några peppande kramar till några som behöver det extra mycket när det är jobbigt hemma.  
En ska iväg och avliva sin katt.

Nu väntar möte med arbetslaget. Vi ska diskutera bedömningar i de olika ämnena och enas 
om vilka betyg eleverna i årskurs sex ska ha i de olika ämnena. Vi går igenom de skriftliga om-
dömena. Mitt under mötet ringer en förälder och vill prata om sin dotter. Jag lovar att ringa 
senare. Vi diskuterar i arbetslaget under dryga timmen och kommer en bit på väg. Jag kommer 
på att en elev ska åka på semester och att jag måste plocka ihop arbeten som hon kan ta med 
sig. Ringer föräldern som vill diskutera hur vi kan hjälpa flickorna som har blivit ovänner och skrivit 
kränkande saker om varandra på Internet.

Jag berättar om vår handlingsplan och arbetet med vår trygghetsgrupp. Föräldern tycker att 
detta låter bra. Jag lovar att återkoppla! Packar min väska med tjugo noveller och arton arbeten 
i fysik om elektricitet som ska bedömas å det snaraste. Kvällen är räddad! Jag som har lovat 
sonen där hemma att hjälpa honom att plugga historia och sedan kommer säkert dottern och 
mannen att vilja ha lite sällskap...Puh! Man får kämpa för att räcka till för alla. Å så borde jag 
hinna träna också. Älskar mitt jobb och min familj men det är svårt att räcka till.

Frustration över utåtagerande och störande elever som vi enligt Björklund ska köra ut om de 
inte sköter sig. Hur gör man då när de håller på att krossa allt som finns i korridoren? När de 
rymmer? När de slår klasskompisar och vuxna? Vi försöker anpassa och förbereda elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att de vet vad dagen kommer att innehålla, men 
ibland behövs det inte mycket för att allt ska stupa och det blir ett stort drama.

På vår skola har mängder med möbler och rutor gått sönder under sådana utbrott och det är 
oanade krafter som kommer fram. Elever är rädda och personal får utstå mycket. Är det verkligen 
rätt mot dessa barn att utsättas för att gå i en stor klass med oftast bara en pedagog och behöva 
misslyckas dag efter dag?

Flera av barnen med dessa funktionsnedsättningar når vi och det fungerar väldigt bra, men 
ibland krävs det andra grupperingar. Det behövs betydligt mindre grupper, för att få de här 
eleverna att vara fungerande ihop med andra. 

En skola för alla kan ibland bli en skola för ingen! I nuläget har jag inga bra svar och enkla lös-
ningar, mer än att vi lärare behöver kompetens, förståelse, ett jäkla tålamod och ett väldigt bra 
samarbete med vårdnadshavare.

Detta är skrivet direkt från hjärtat i ett högt tempo, för nu ska jag hinna med att rätta berättelser.

/Lärare

OMÖJLIGT LEVA UPP TILL LÄROPLANEN
Min klass är inte kaos, men 28 stycken i samma klassrum varav många med diagnos ger en 
dålig studiemiljö. Kan vi vuxna arbeta i så trånga miljöer? Att leva upp till läroplaner är 
omöjligt. Elever kommer i kläm. Man kan omöjligt hinna med alla.

Plats för lugn och ro kan inte skapas, inte ens för barn med grava diagnoser. Föräldrar ringer 
och säger att deras barn inte orkar sitta bredvid ett speciellt barn. Barnet som ingen orkar sitta 
bredvid skulle behöva lugn och ro i mindre grupp, men vi får låta olika kamrater turas om, 
eftersom dessa smågrupper finns inte i skolan.
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Vi lärare med lång erfarenhet, ibland uppåt 30, 40 år, men tillfrågas aldrig vad vi tycker skulle 
ske för att förbättra situationen. Det är märkligt att ha en arbetsgivare som inte tar tillvara den 
klokskap som finns hos lärarkåren. De flesta runt om tycker mycket om skolan, men de flesta 
har bara sin egen skolgång som referens. Kom till skolan och var med oss ni föräldrar. Kom ni 
tjänstemän på kommunen och politiker. Kom och var med gå i våra ”skor” en dag eller två.
Se vad det är vi försöker berätta.

Vi får handledning, papper, papper, möten, möten som svar på de rop på mänsklig kontakt 
som behövs. Vi efterlyser gamla tiders speciallärare och smågrupper. Vi säger att vissa barn 
absolut behöver assistent. Svaret på den uteblivna hjälpen är pengar, det finns inte resurser. 
Kollegor till mig har blivit tillsagda att de inte får säga att det beror på resurser, man ska vara 
solidarisk med arbetsgivaren annars kan man välja ett annat yrke.

I lönesamtal tas det upp om man varit kritisk och tagit strider för sina elever. Nej-sägare kallas 
man, om man förtvivlat säger att man inte tror på förslaget att göra si eller så för eleven, något 
som man redan prövat och vet inte är svaret på problemet. De elever som vi ser har problem 
far illa. Kunskapskraven har ökat och alla har rätt till stimulans. Det är en omöjlighet att leva 
upp till det som skolan ger sken av att ge den enskilda eleven.

Antalet barn med besvär har ju ökat i samhället, fler barn medicinerar, fler föräldrar väljer vanlig 
skolform framför anpassad skolgång. Jag har föräldrar som gråter, jag har barn som gråter och 
tycker att de inte får hjälp. Jag förstår mycket väl att det är få som väljer att utbilda sig till lärare 
idag. Det är synd, yrket är roligt och givande.

Att detta stora problem i skolan nu har lyfts är så bra. Välkommen till vår vardag.  
Säg sanningen åt oss, vi som inte får säga den.

/Lärare, Gävleborg

ALLA MÅSTE STRÄVA ÅT SAMMA HÅLL
Jag är lärare i en klass med 25 elever. Jag har en elev med adhd, en med dyslexi, en som 
utreds för dyslexi, en med svenska som andraspråk, en med diabetes, ungefär tre som riskerar 
att inte nå målen i matematik och ungefär fyra som riskerar att inte nå målen i engelska. 
Utöver detta finns det elever som har svårt att lyssna, avbryter mig och varandra och pratar 
rakt ut, kallar mig och varandra för fula ord. Det finns de som upplever att det är orättvist 
att andra elever får mer hjälp, de som gråter efter rasten, som stör arbetsron under arbets-
passen och de som helt enkelt struntar i sina arbetsuppgifter

Det finns också ett antal elever som ignorerar skolans regler. De stannar inne och ritar på tavlan 
under rasterna, leker i korridorerna där andra elever försöker sitta och jobba eftersom de inte 
har tillgång till grupprum, eller så stannar de ute och fortsätter leka när rasten är slut, trots att 
de vet att de ska gå in.

I denna klass, årskurs fyra, är jag ensam lärare. De första två åren fanns en fritidspedagog med 
som resurs vissa timmar, men inte nu längre.

Som ensam lärare i klassen ansvarar jag för tolv skolämnen. I kommunens ”system” har man 
brutit ner kunskapskraven i mindre delar, där varje del blir en bedömning. Under ett läsår ska 
jag, med detta system, göra cirka 3 000 bedömningar av mina 25 elever.  Av alla mina elever hin-
ner jag kanske med att hjälpa tre stycken under en lektion. Största delen av lektionstiden ägnar 
jag åt att lösa konflikter från rasten, fånga in och sätta igång eleverna med svårigheter och sen 
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försöka stötta de som riskerar att inte nå målen. Då blir det inte mycket tid över till övriga elev-
er. Inte konstigt att vi inte gör bättre resultat i PISA-undersökningen!

Vi behöver mer resurser för att klara av att hjälpa alla elever att bli ”sina bästa jag”. Vi behöver 
också föräldrar som litar på att vi i skolan gör allt det vi kan för att skapa en så bra dag som 
möjligt för eleverna. Vi behöver föräldrar som stöttar oss i våra beslut, som litar på att vi är 
professionella och backar upp skolan när barnen klagar hemma.

De föräldrar som vill påverka och uttrycka sin åsikt tycker jag ska vända sig direkt till kommun- 
politikerna, det är de som har mandat att fördela resurserna. Det är de som kan prioritera skolan.

Under tiden fortsätter vi att ”offra” en generation av barn. Vi har nämligen ”inte råd” att ge 
dem de verktyg de behöver för att bli bra samhällsmedborgare. Budgeten framför pedago-
giken, i alla fall om du frågar min skolledning, förvaltning och kommunledning. Viktigast: Att 
hålla budget. Verksamheten kommer i andra hand. 

Jag tänker begära tjänstledigt till hösten. Jag står inte ut längre.

/Lärare, Västerbotten

SNÄLLA - LYFT BLICKEN!
Först och främst, tack för detta initiativ. Det här är ett stort samhällsproblem som drabbar 
många på både kort och lång sikt. Men varför hamnar vi återigen i en diskussion om brister 
av resurser för barn med olika diagnoser? Som vanligt hamnar skolledningen i skottlinjen, 
men sällan nämns elever som stör av andra anledningar. Skolledningen är för övrigt ett vagt 
begrepp - vilka är de? Rektorer? Förvaltningschefer? Politiker?

I min klass finns stora problem med barn som mår dåligt på grund av sina hemförhållanden. 
Barn som kränks, barn som känner sig oälskade, barn till missbrukande föräldrar etcetera.  
Det finns också barn som känner en enorm osäkerhet angående hur man ska passa in på  
bästa sätt i en grupp.

Detta är exempel på faktorer som gör att många har svårt att koncentrera sig på skolarbete, 
det är helt enkelt inte högt prioriterat. Barn behöver positiv bekräftelse från vuxna runt om-
kring dem. De behöver känna att de är ovillkorligt omtyckta. Det är en förutsättning för att 
barnet ska mogna och utvecklas. Dessa behov måste i första hand tillgodoses av föräldrar  
och andra vuxna runt omkring barnen.

När denna bekräftelse uteblir, får det stora konsekvenser i skolan där de tillbringar en stor del 
av sin vakna tid. De tvingas till ett socialt samspel som de inte har verktyg att hantera och krav 
på kunskapsutveckling de inte mäktar med. Snälla - lyft blicken! Fastna inte i problematiken 
kring adhd, Aspergers och så vidare, även om det förvisso också är viktigt att belysa. Våga se 
de andra eleverna som kanske har samma symptom som barn med diagnos, men vars orsaker 
till ett problematiskt beteende är helt andra.

/Lärare, Västernorrland
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”JAG BLEV FÖR BESVÄRLIG”
Min erfarenhet efter åtta år som lärare är att det är klart olämpligt att blanda elever med 
olika förutsättningar för studier i en klass. Det gamla observationsklassystemet tog på ett 
mycket bättre sätt hand om elever som inte fann ro i en vanlig studiemiljö. 

Att lärare ska se till varje individ och att utifrån hens egna förutsättningar utmana till ytterligare 
steg mot förnyad kunskap är en omöjlighet utifrån de förutsättningar som gäller i en skolklass idag. 
Kraven på individuell uppföljning och dokumentation är så omfattande att det tar drivkraften ur 
det annars så underbara yrket att vara lärare när det finns elever som ges förutsättningar att kunna 
lyssna. Ett skolsystem som i grunden bygger på att det måste baxa runt totalt omotiverade elever 
bland de motiverade, är dömt att misslyckas.

Jag blev för besvärlig då jag kunde de mål som utbildningen krävde och begärde detta av 
mina elever. Jag hade orken att begära att när arbete med dator som stöd i undervisningen 
användes, så skulle inga andra sidor än de för utbildningen intressanta vara öppna i elevernas 
datorer. För övrigt en kamp i enlighet med Don Quiotes. Jag hade orken att ta telefoner från 
elever då de störde undervisningen. Följaktligen blev jag impopulär hos de eleverna. De är 
många och ökande i antal, som ägnar en stor del av sin undervisningstid åt att kommunicera via 
olika sociala medier och via telefonen.

Jag blev impopulär hos föräldrar på grund av att jag talade klarspråk om deras ungdoms 
kunskapsutveckling. Dessutom tycktes det viktigt för föräldrarna att när som helst under 
arbetsdagen kunna kommunicera med sin ungdom via telefonen, trots att det gravt störde 
kunskapsutvecklingen. Jag tyckte att detta kunde begränsas. Jag blev besvärlig för rektorer  
på grund av föräldrars och elevers klagan på mina handlingar.

En sammanfattning på mina nu avslutade år som lärare är denna; När en förälder inte har några 
problem med att få sin ungdom att lägga tvätten i tvättkorgen och att bädda sin säng på mor-
gonen, så är jag öppen för krav från föräldrar på mig som lärare.

/Före detta lärare, Värmland

STOLT ÖVER MITT YRKE OCH MINA ELEVER
I den klass jag undervisar i finns elever med koncentrationssvårigheter. Det innebär att de 
kan ha svårt att sitta stilla, svårt att fokusera på uppgiften eller situationen här och nu, och 
tappar lätt fokus om något utanför stör. Det finns också elever med diagnosen Generell 
språkstörning, vilket innebär att de har svårt att minnas och lära in olika saker utan specifik 
pedagogisk hjälp och stöd.

Att lärare ska se till varje individ och att utifrån hens egna förutsättningar utmana till ytterligare 
steg mot förnyad kunskap är en omöjlighet utifrån de förutsättningar som gäller i en skolklass
Sedan har jag elever som behöver utmaning för att de tvärtom har lätt att lära sig ett nytt kun-
skapsområde. De som går vidare i lite snabbare takt än övriga. Jag har 21 elever och känner 
och vet att jag inte räcker till för alla, trots ett gediget organisationsarbete som jag infört i form 
av olika mindre nivågrupper där elever får chans att utmanas på sin nivå.
Specialpedagoger är inne i klass tre tillfällen i veckan och fritidspersonal är inne fem tillfällen 
i veckan. Att någon sitter med enstaka elever varje dag finns naturligtvis inte. Jag vet att det 
finns mer att göra. Jag vet att jag gör allt jag kan. Jag vet vad mitt uppdrag framförallt går 
ut på. Jag ser dagligen hur politikers och rektorers beslut går ut över elever. Jag vet att vi är 
många pedagoger som protesterar, larmar och kräver mer stöd och bättre resurser. Jag är stolt 
över mitt yrke och över mina kämpande elever.
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Jag skäms över att vi inte tar tillvara på den enorma kompetens som finns på ett bättre sätt. 
Skolan är ingen struntsak. Det ska vara kvalitet. Kosta vad det vill. Just nu betalar skolan och 
kommunerna för fel saker.
/Lärare

MINA ELEVER RESPEKTERAR VARANDRA
Vi jobbar med olika teoretiska ämnen, typ svenska och matematik, men i grupper, där alla 
görs delaktiga och med en praktisk ansats. Såsom att lösa problemtal och skapa berättelser. 

Mina elever respekterar varandras kunskaper och åsikter, likaväl som brister och tillkorta- 
kommanden. Vi har en allmänt lågmäld ton i klassen.

Jag blir filmad vid vissa lektionstillfällen och försöker genom detta förbättra mig som lärare 
efter vilka brister jag ser att jag har. När vi läser, gör alla det, även jag. När vi räknar enskilt,  
går jag runt i klassen och hjälper de som behöver och bekräftar de som gör rätt.

Vi har en öppen ton mot varandra.

/Lärare, Skåne

EN KLASS TRE I SLÖJD
Halvklass, det vill säga 13 elever. I klassen går en omedicinerad elev med adhd, en elev med 
diabetes, en elev som hamnar i inåtvänt tillstånd vid motgång, en mycket ljudkänslig elev 
som börjar gråta när volymen höjs, en elev med dåliga hemförhållanden och svag uppfostran 
samt åtta elever till med någorlunda normalt beteende.

Som slöjdlärare får jag inte lämna klassrummet under lektionens gång. Jag är dock ansvarig för 
alla elever som eventuellt avviker under lektionstiden på 90 minuter.

Lektionen inleds alltid med att försöka få barnen att vara tysta och ställa upp sig på led, det tar 
ungefär tio minuter. Jag konstaterar sedan att eleven med adhd ännu en gång inte har med sig 
någon stödperson. Det finns ingen fast person, situationen är helt slumpmässig. Jag beordrar 
klassen att vänta i foajén och ger mig ut på jakt efter någon som skulle kunna närvara med  
eleven under lektionen.

15 minuter efter utsatt tid inleds så lektionen. Jag har naturligtvis förberett mig till tänderna. 
Färdiga små paket med extrauppgifter ligger redo och jag går alltid igenom med varje elev 
vad den ska börja med.

Tre minuter senare kan eleven med adhd inte koncentrera sig längre och börjar driva runt i 
salen. Strax springs det och kryps under bänkar. Detta sätter oundvikligen igång eleven med 
diabetes, som reagerar vid obalans i blodsockret, plus de andra instabila eleverna. Volymen 
höjs. Den ljudkänsliga eleven gråter tyst. Snart har allt gått överstyr.

Eleven med adhd får för sig att avvika från klassrummet. Skolan saknar interntelefoner och 
bärbara telefoner, så det finns ingen möjlighet att meddela någon. Det finns heller ingen själv-
klar person att ringa. Alla är redan upptagna med sitt, det finns inga extrahänder. Jag får helt 
enkelt hoppas på det bästa.
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Oj, plötsligt får diabeteseleven en känning! Vi kontaktar pappan via elevens egen telefon och 
jag står en stund med eleven i foajén som tar sitt insulin och druvsocker för att sedan ligga och 
vila sig på bänken utanför. Under tiden har eleven med adhd smitit in igen och fullt kaos råder 
nu i klassrummet. Jag försöker återställa ordningen och efter 15 minuter tror jag att jag har 
lyckats.

Men vänta, är vi inte ovanligt få? Oj, eleven som lätt blir inåtvänd syns inte till. Hittar eleven 
under en bänk, tomt stirrande framför sig. ”Förlåt att du fick vänta, jag var tvungen att hjälpa 
till med insulinet!” Jag blir inte förlåten, det syns.

Medan jag försöker övertala eleven att komma fram igen, har ganska många andra drivit ut i 
foajén till eleven som ligger och vilar. Plötsligt skriker de ”kom fort, skynda dig!”. Herregud, har 
diabeteseleven fallit ihop? ”Fröken, fröken, han slängde upp min sko där uppe, jag vill haaaaaa 
den, slå honom!” En lärare från lågstadiet dyker plötsligt upp tillsammans med eleven som har 
adhd. Anklagandet: ”Jag hittade honom på andra sidan staketet”.

Ja, är det någon som tror att någon har lärt sig något annat än att gråta och slåss vid dagens slut?

/Lärare, Skåne

REKTORN TOG MIG PÅ ALLVAR 

Det här är absolut inget nytt problem! År 2002-2004 hade jag en klass med 26 elever, varav 
fyra med utåtagerande diagnoser, därtill några elever som behövde mycket hjälp och en, 
som mådde väldigt dåligt på grund av problem i familjen.

Det fanns också normala elever med mycket kort stubin och de triggades ofta av de fyra som 
har diagnoser. Eleverna var uppdelade i grupper i förskolan och förskolläraren sa att vi absolut 
inte skulle placera dem i samma grupp i skolan, för det skulle inte fungera. Men pengarna 
räckte bara till en lärare.

Efter en dryg termin fick en av eleverna en assistent, som tog ut honom ibland. Efter två och  
en halv terminer fick jag nog. Jag gick in till rektorn och sa att han fick en vecka på sig att skaffa 
hjälp till klassen, i annat fall skulle jag sjukskriva mig och driva det hela som ett arbetsmiljöä-
rende. Rektorn tog mig på allvar, drog över budgeten och anställde en lärare till i klassen.

Min man, som såg hur mycket jag jobbade och hur dåligt jag mådde, var ganska arg över att 
jag stod ut så länge. Det var ständiga utbrott i klassrummet, bänkar som välte, pennor som 
yrde. Varenda vecka var det telefonsamtal till flera av föräldrarna. De var kallade till möte med 
mig och rektorn och det skrevs kontrakt och så vidare, men inget hjälpte.

Så här är det i många klasser idag, läraren står ensam och får ingen hjälp, eftersom ”medel går 
före mål”, enligt politikerna. Så här har det varit länge! Det kulminerade efter kommunaliseringen, 
eftersom skolan fick så mycket mindre pengar.

/Lärare, Blekinge
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VÄLKOMNAR DENNA DEBATT 

Jag arbetar som lärare sedan 17 år tillbaka och jag har tagit del av era program med en 
klump i magen. Precis så här illa kan det se ut på många håll med brist på stöd till dem  
som behöver det allra bäst.

Vi klasslärare är desvärre lika förtvivlade som ni föräldrar över dessa fina åtgärdsprogram,  
som ser så bra ut, men som inte alls innebär att det stöd som utlovas sker i verksamheten.

Det är verkligen inte en jämlik skola i Sverige! Jag arbetar just nu som mellanstadielärare 
och har sex elever med särskilda behov i min klass. På skolan med mer än 200 elever finns en 
specialpedagog på 80 procent. Det blir nästan inget reellt stöd alls åt mina elever, som så väl 
behöver det.

Lärarjobbet är ett fruktansvärt tufft jobb, där många liksom jag arbetar långt över de 45 timmar 
i veckan som allt ska in på. Ändå känner man att man inte räcker till. Jag är ansvarig för att alla 
elever når målen, att dokumentera deras kunskaper och att anpassa så att alla når så långt de 
kan. Detta känns som ett omöjligt uppdrag att hantera, när man samtidigt måste lägga så  
mycket fokus på de elever som inte fungerar.

Jag delar er sorg och frustration – och välkomnar denna debatt!

/Lärare

”NU HAR JAG DET LUGNT OCH SKÖNT”
Jag har lyssnat på debatten den senaste veckan som handlar om skolan och paniken kring 
den. Björklund pratar och pratar. Skyller ifrån sig och vill ge mer resurser, förstatliga skolan 
och så vidare, och så vidare. Men ingen frågar lärarna vad de tror om krisen i skolan och vad 
som skulle underlätta för lärarna.

Jag har efter 12 år gett upp läraryrket och sökt mig till en ren administrationstjänst på ett stat-
ligt verk. Varför? Jo, som lärare på högstadiet kan man bli behandlad hur som helst av elever 
och deras föräldrar. Eleverna, tonåringarna, har ingen respekt för läraren och det beror nog 
mest på att läraren inte har något att säga till om. Om läraren märker att en elev inte kommer 
att klara nästa årskurs och rekommenderar att eleven stannar kvar ett extra år i samma årskurs, 
så kan föräldern bestämma att eleven ändå ska gå upp en årskurs.

Föräldrar litar inte på att läraren kan sätta betyg, utan ringer upp och säger ”mitt barn är så 
duktig hemma och lagar mat varje dag, varför får han/hon dåligt betyg?” Jo, för ditt barn inte 
presterar på lektionerna, utan sitter och surfar på sin skoldator. ”Men det verkar konstigt, så 
säger inte mitt barn till mig.” Nä, men jag har skrivit i den individuella utvecklingsplanen om 
detta och det togs upp på utvecklingssamtalet. ”Jag får nog kontakta rektorn om detta. Mitt 
barn ska ha högre betyg.” 

Jobbar man i en fattig kommun så får man ingen kompetensutveckling. Sist för min del var 
2006. Den kompetensutveckling som gavs i samband med införandet av nya läroplaner och 
betygssystem var helt galen! Samma år som den införandet ägde rum, skulle vi på högstadiet 
sätta betyg utan att få utbildning i själva datasystemet. I övrigt får lärarna kompetensutveckla 
sig via de gratiskvällar som de olika läromedelsförlagen anordnar.

Elever kan uppföra sig hur som helst för det inte finns några konsekvenser i skolan. Vad ska 
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man ”hota” med? Om du inte är tyst så får du gå ut ur klassrummet! Om den eleven sen sparkar 
sönder ett skåp, så blir det lärarens ansvar.

Vad ska man säga då? Om du fortsätter att störa så ringer jag hem! Men gör du det, min 
mamma vet att du är en surkärring så hon bryr sig inte! Hon hatar också skolan! Ja, då är slaget 
förlorat. Man är helt maktlös. 

Som lärare kan man inte ens sätta ett stoppdatum för inlämningsuppgifter. Eleven har rätt att 
när som helst visa sina kunskaper. Det hade varit utmärkt att få säga ”efter detta datum tar 
jag inte emot några fler uppgifter . Gör dem nu eller bli underkänd på detta område.” Vilket 
perfekt vis att sätta press på eleverna att faktiskt prestera!

Läraren måste få tillbaka makten i klassrummet. Måste kunna ge konsekvenser. Skicka ut de 
stökiga ur klassrummet och få föräldrar på sin sida att hjälpa till att skapa ordning.
 
Nu har jag det lugnt och skönt med eget kontor och markis utanför fönstret. Äntligen slipper 
jag trängas med åtta andra lärare på minimalt utrymme när lektioner ska planeras.

/Före detta lärare

ELEVGÄNGET HOTADE REKTORN
Jag har arbetat som lärare i 31 år, varav cirka 20 på högstadiet. De första tio åren var okej. 
Själv var jag ju också yngre då. Oroligt var det då och då även i början av 80-talet. I mitten 
av 90-talet hade oron i högstadiet växt till en nästan outhärdlig nivå.

Elever som slängde böcker, möbler och annat i klassrummet var ganska vanligt. På skolan här-
jade ett gäng på fyra till sex stycken elever ur årskurs åtta och nio. De terroriserade alla, fram-
för- allt yngre elever men även lärare. Istället för att öppna dörrar hade de för vana att sparka 
upp dem. Vandalisering skedde dagligen. Själv blev jag både nerkastad på golvet, slagen i 
ansiktet och visslad i örat på nära håll.

Det hände att jag och en kollega satt i fikarummet och bara lyssnade när gänget gick förbi och 
kastade bänkar i väggen. Vi det tillfället ingrep ingen av oss! Både av utmattning och av rädsla. 
Vi hoppades att några fler lärare skulle dyka upp, vi själva var helt enkelt för rädda. Jag hade 
veckan innan blivit slagen i ansiktet. Det kan tilläggas att jag är man.

En enstaka händelse? Ja, detta var en extrem situation. Men oroligheter där både lärare och 
elever for illa skedde flera gånger varje vecka. Även i klassrummet var det stundom kaosartat 
eftersom jag hade en av ”gängmedlemmarna” i min klass.

I genomsnitt kunde 20-25 minuter ägnas åt någon slags undervisning. Resten av  lektionen 
gick ofta åt till att få lugn. Flera kollegor fanns i skolan som fullständigt gett upp att undervisa. 
Jag kommer ihåg en annan manlig kollega som bara satt vid katedern, helt apatisk, samtidigt 
som flera elever handgripligt slogs i klassrummet! Sådana situationer där några få elever full-
ständigt saboterade all form av undervisning förekom ofta.

Visst fanns det lärare som kom till undsättning. Vi hade en speciell lärare som alltid lyckades 
återställa lugnet i varje situation. Han hade mycket stor auktoritet. Men han var ensam och kunde 
inte ta hand om alla elever som vandaliserade.

Även rektorn blev fysiskt hotad med stryk av ”elevgänget”. Det fanns dock klasser där undervisning 
fungerade. Dessa klasser leddes av lärare med stor auktoritet och stark självkänsla, men var i 
minoritet.
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Ett råd till blivande högstadielärare är att saknar du egen trygghet, mycket stark självkänsla 
och förmåga till auktoritet ska du inte försöka dig på att bli högstadielärare…

Nu undervisar jag på gymnasiet eftersom jag har dubbla behörigheter och det är helt under-
bart! Jag tror inte gymnasielärare utan erfarenhet från högstadiet ens kan föreställa sig vilket 
kaos det stundom kan råda där. Jag hade aldrig kunnat fortsätta att låta mig förnedras på 
högstadiet, utan var beredd att byta yrke. Jag anser mig vara en hyfsad god pedagog när jag 
får ägna mig åt det jag kan, mina ämnen.

/Lärare, Norrbotten

ORIMLIGA KRAV PÅ MIG SOM LÄRARE
Först och främst vill jag skriva att vi vuxna måste fundera på varför så många barn mår  
dåligt och till exempel är arga, utåtagerande och socialt dysfunktionella. Jag anser att  
det är fel att vi diagnostiserar dessa barn utan att se på samhällsperspektivet.

För den enskilda individen kan det vara skönt att få en diagnos, men i ett samhällsperspektiv 
ställer jag mig frågande till en skola där två till tre elever i varje klass har en diagnos, som 
Asperger, autism, adhd, add, språkstörning och så vidare. Vi ”sjukskriver” barnen istället för  
att se att det kan ligga något fel inbyggt i systemet.

Jag vet inte exakt vad men tror en del av förklaringen är stressade vuxna, individualiseringen, 
långa skoldagar inklusive fritids, ökade krav i skolan, du ska vara en superelev på alla plan för 
att få godkänt betyg och att ” jag” kommer före ”vi” för både vuxna och barn.

På varje skola finns klasser med en eller två, ibland fler, elever som är utåtagerande på något 
sätt och som påverkar klassrumsklimatet mycket. Jag tycker det är spännande att arbeta med 
sådana klasser eftersom det ställer mitt kunnande på sin spets och jag har skaffat mig kunskap 
och insikter jag inte vill vara utan.

Jag har dock fått betala med en sjukskrivning på grund av utbrändhet och många långa perio-
der med hög stressnivå. När du är klasslärare för en dysfunktionell klass ställs orimliga krav på 
dig.

Du ska bedriva vanlig undervisning plus övriga vanliga läraruppgifter dessutom ska du vara 
speciallärare, assistent och sitta i många möten med föräldrar, rektor, specialpedagog, skriva 
åtgärdsprogram och så vidare.

Min undervisning påverkas då jag anpassar planering och upplägg utifrån dessa elever så de 
ska ”klara av” sin skoldag vilket innebär att andra elever hamnar i skymundan. Kom också ihåg 
att det finns elever som är ”inåtagerande” och inte märks alls, men ändå behöver mycket stöd 
plus stimulans och utmaningar till alla barn i klassen.

Min erfarenhet säger att det inte spelar någon roll om det är 17 eller 25 elever i en klass. Om 
det finns en elev som är riktigt utåtagerande, våldsam verbalt och fysiskt, så gör inte en mindre 
klass det lättare att hantera.

Jag har under åren fått mycket bra handledning så jag vet hur jag ska arbeta med dessa elever 
men jag ges inte möjlighet att planera och strukturera upp det arbetet utan det ska ske ”av sig 
självt”. Under vissa perioder har rektor satt in stöd, men det har alltid varit av tillfällig karaktär.
Den här terminen har tre elever i min klass åtgärdsprogram. Två av eleverna har inte fått det 
stöd som står i programmet då min kollega varit sjukskriven en stor del av terminen och ingen 
vikarie alternativt outbildad vikarie satts in.
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En elev har tillslut fått en assistent, men det var efter föräldraprotest och att en förälder höll 
sitt utsatta barn hemma från skolan som rektor satte in det stödet. Elevassistenten är en ung 
person som är jätteduktig men saknar utbildning.

I vilket annat yrke skulle de utan utbildning få arbeta med de största utmaningarna? Hur för-
ändrar vi detta? Skola och utbildning måste få högre status. Vi lärare måste få erkännande och 
respekt för vår kompetens och professionalism.

De allra flesta lärare är professionella och duktiga på sitt jobb - men vi behöver jättemycket 
mer tid för planering, kollegial diskussion, reflektion om vi ska klara vårt uppdrag.

Jag vet hur jag ska skapa arbetsro, intresse och engagemang hos eleverna hur olika de än är 
och jag vill ha klasser där eleverna får vara olika men där barn som behöver mer stöd också kan 
få det. Jag tror inte på en återgång till så kallade obs-klasser.

Jag vill vara lärare, jag älskar att vara i klassrummet och leda lektioner som innebär inlärning  
för eleverna - ge mig förutsättningarna!

/Lärare

BRAKAR RAKT IN I VÄGGEN
Jag är en lärare som kan vittna om kaos. Har haft runt 30 elever i en klass varav en tredjedel 
har så kallat särskilda behov, i form av olika diagnoser. Utöver dem finns i gruppen elever som 
har svårt för mitt ämne. Problemen att räcka till i denna grupp som ensam lärare påpekade jag 
och andra som undervisar klassen i andra ämnen, en månad in på terminen. Vi hade ett möte 
med rektor, på mitt initiativ. Svaret blev: Skriv pedagogiska planer. 

Inga lärare har hittills haft tid att skriva pedagogiska planer för vi har för mycket att göra och 
springer som skållade råttor. Jag och mina kollegor ser heller inte poängen med att skriva 
pedagogiska planer. 

För det första handlar det inte om problem med enskilda elever, utan om att vi inte räcker till 
för alla elever! Jag klarar inte av att ge enskilda instruktioner till fem olika personer samtidigt i 
början av lektionen. Men det är vad de behöver, enligt det överlämnande som jag har fått från 
speciallärarna och grundskolan.

Vissa av dem klarar inte av att lyssna på en kort instruktion när jag talar om vad vi ska arbeta 
med. Samtidigt är mitt ämne sådant att det kräver kommunikation och samarbete mellan  
eleverna. Därför måste jag varje lektion välja mellan att utmana duktiga elever eller hjälpa 
eleverna som har ämnessvårigheter och som skulle behöva lite extra stöd. Alternativ tre är att 
försöka hjälpa någon ur den tredjedel av klassen som har särskilda behov, men jag hinner inte 
hjälpa dem alla. De skulle egentligen behöva ett par grupprum och en speciallärare på plats.

Samtidigt ska jag se och bekräfta varje individ som den unika person den är och se till att de 
kommer framåt i sin kunskapsprogression. Resurserna är otillräckliga sägs det och jag känner 
inte att jag får gehör hos skolledningen.

För det andra, även om vi skriver pedagogiska planer så händer inget. Inga gemensamma 
möten med lärare, elev, elevvård/speciallärare och skolledning för att se hur dessa elever som 
kommer i kläm ska få det stöd de behöver för att klara sina studier. Det är som om ingen bryr 
sig när vi ropar på hjälp. Varför ska vi lägga tid på att skriva ett dokument som inte hjälper, utan 
stjäl ännu mer arbetstid?
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Jag och mina kollegor går på knäna. Mina kollegor är engagerade professionella lärare som 
bryr sig om sina elever. De ser dem som medmänniskor, i ett etiskt perspektiv, som vill att de 
ska få så många möjligheter det bara går i livet. Vi brakar rakt in i väggen för att vi försöker 
hjälpa eleverna dit. Frustrationen är oändlig. Kaos i klassen, kaos på skolan, kaos i kommunen. 
Hur sjutton rår man på det?

/Lärare

VÅRTERMINEN I ETT GYMNASIUM
Det blir krismöte några dagar efter att jag börjat vikariatet. I en av klasserna går några killar 
som hela tiden tycks tävla om att höras och synas. En gjord enkät i klassen visar att de andra 
eleverna störs mycket av deras beteende. De vågar dock inte visa sitt missnöje öppet, hellre 
sitter de i larmet med huvudvärk, dag efter dag. 

Nästa lektion med klassen tänker jag ha en kort genomgång innan de börjar jobba med 
uppgifter. Kraftigt brus av röster hörs när jag närmar mig salen. Därinne hojtar flera elever till 
varandra, någon spelar hög musik med mobilen. Jag hyschar bestämt, utan resultat. När jag 
börjar skriva på tavlan hör jag en kraftig smäll, följd av en till. En elev, jag kallar honom A, som 
jag vet har två diagnoser, har lyft upp en många kilo tung maskindel från en hylla vid väggen 
och dunkar den nu gång på gång i bordet framför sig.

Han har ett avslappnat uttryck i ansiktet, som om det vore den naturligaste sak i världen. 
Förtjusta skratt och kommentarer från klassen. Jag säger omedelbart åt honom att sluta. Han 
ser road ut. Jag ber honom sätta igång med uppgiften men han har ingen penna så han ”kan 
inte jobba”. Han vill inte heller hämta en. Jag fortsätter skriva instruktioner på tavlan eftersom 
ljudnivån, trots alla mina hyschanden är sådan att instruktionerna inte kan ges muntligen. Så 
fort jag vänder ryggen till smäller det igen.

Elev A har nu hittat en sopborste i ett hörn som han drämt med full kraft i bänken. Åter ackom-
panjerad av förtjusta skratt och hejarop. Många elever vill inte läsa instruktionerna på tavlan 
och ropar på mig för en individuell förklaring av vad som ska göras. De högljudda eleverna 
fortsätter att ropa till varandra tvärs över salen och kasta pappersflygplan.

De vill egentligen inget illa, tänker jag, men efter lektionen känner jag mig skakig. Jag har 
ordentligt ont i huvudet och öronen. Värken sitter fortfarande i när jag åker hem. Elev A vill 
egentligen inte gå det här gymnasieprogrammet men hans mamma vill att han fortsätter. För-
varing alltså, på de andra elevernas bekostnad - och lärarnas. ”Om målsman vill att eleven ska 
vara kvar så går det i princip inte att gå emot”, enligt skolledningen. 

En annan lektion i datasalen. En elev, jag kallar honom B, hoppar upp på ett bord och sätter på 
högtalaren. Musik dånar ut. Det tjoas och hejas förtjust från klasskompisarna, som på en kon-
sert när stjärnan kommer in på scenen. Jag ber upprepade gånger den elev vars dator musiken 
kommer ifrån att stänga av. Ingen reaktion. Jag ber honom till sist lämna salen. Han vägrar.

Slutligen ringer jag ”jourhavande rektor”. Hon kommer och vi lyckas stänga av musiken. När 
jourhavande rektorn talar allvar med klassen slängs dörren upp och in kommer elev A. Han 
avbryter hennes allvarliga tal och kommenterar misslynt hennes närvaro. ”Vem är du? Du har 
inte presenterat dig!”.

Så fort jourhavande rektorn försvinner går musiken igång och växlas snart över i ljudet av ett 
maskingevär från en Youtubefilm. Jourhavande rektorn kommer rusande tillbaka. Hon skriker: 
”Stäng av datorerna! NU! Jag avbryter lektionen.” Eleverna går lugnt ut, småpratande.
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Efteråt försöker jag att behålla lugnet men det känns som om en storm dragit förbi. Energin är 
fullständigt uttömd. Tankarna snurrar. Varför struntar eleverna i oss vuxna? Hur blev det så här?

De finns många fler havererade lektioner med denna klass att berätta om, mina och andra 
lärares. Till exempel den då någon smög fram till min dator i ett obevakat ögonblick och satte 
på en porrfilm som alla kunde se. Frågan är: Hur ska man kunna undervisa under sådana här 
omständigheter?

Jag vet av erfarenhet att dessa oroliga ”stökiga” elever behöver få bygga nära relationer till sina 
lärare, i små grupper. Endast då kan de koncentrera sig. Jag har tidigare arbetat på specialskola.

/Lärare, Stockholm

MITT HJÄRTA BLÖDER
Efter ett och ett halvt år med tre dysfunktionella elevgrupper, sa till slut både kropp och 
själ ifrån och jag blev sjukskriven. Det rådde inte något som helst tvivel om att det var mitt 
arbete som orsakade mina besvär. Sömnsvårigheter, ångest, högt blodtryck och hörselned-
sättning. Trots det blev jag under min sjukskrivning kontaktad av min chef som ville att jag 
skulle ”hjälpa vikarien”. Hen uppmanade alltså mig att begå en kriminell handling, att arbeta 
under den tid som jag uppbar sjukersättning.

Det här förvärrade min situation och till slut sa jag upp mig. Jag var inte beredd att betala med 
min hälsa längre och tänkte sannerligen inte göra mig skyldig till något brott. Det är en stor 
sorg att ha lämnat läraryrket, det är ju det bästa som finns när det fungerar, vilket dessvärre är 
sällsynt idag.

Mitt hjärta blöder för de elever som inte får det stöd de behöver för att de ska klara av en skol-
dag. Mitt hjärta blöder också för de elever som har rätt till att bli utmanade på sin nivå, men 
inte blir det för att pedagogen har fullt upp med att dämpa de utåtagerande eleverna.

Skolan lider av ett systemfel och lärarna är lika mycket offer som eleverna. Jag med mina 
stressrelaterade symptom är på inget sätt unik. Jag befarar faktiskt att det är tvärtom. Det är 
en yrkesgrupp som går på knäna. En yrkesgrupp som inte kan uträtta några stordåd på egen 
hand eller vrida PISA-trender i en handvändning.

/Lärare, Östergötland






