BAKOM SKOLANS SLUTNA DÖRRAR

Den svenska skolan är ständigt ifrågasatt. Skilda röster hörs
i den debatten – politikers, fackliga organisationers, föräldrars
och lärares. Många förslag handlar om att utveckla kvaliteten,
om att göra skolan till en skola som bättre tillvaratar elevernas
men även personalens intresse och förmågor.
I denna bok hörs en annan röst om skolan, rösten av en personlig assistent som följt sin elev genom dennes hela skolgång. I denna sin roll får hon insyn i förhållanden som de flesta
aldrig överblickar eller ens har en aning om. Hur upplever hon
elevernas och personalens vardag på den stora arbetsplats
som skolan utgör?
Skolan har varit och är till stora delar en egen och sluten
värld. Spontana kontakter eller besök från föräldrarna är
sällsynta. I boken vill författaren naket och kritiskt bidra till
debatten genom att glänta på skolans
stängda dörrar.
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BAKOM SKOLANS SLUTNA DÖRRAR
ANETTE EVALDSSON

Förord

Jag som skriver och berättar har arbetat inom skola
och barnomsorg i mer än 30 år. År 2000 fick jag en
tjänst som personlig assistent åt en elev med olika
funktionshinder. Eleven gick i en vanlig klass tre på
lågstadiet. Det visade sig snart att beskrivningen
av tjänsten inte stämde överens med vad arbetet
innebar i praktiken.
För mig har skolan alltid varit en sluten värld, där
lärare och annan skolpersonal har kunnat agera ganska fritt utan insyn från allmänheten. Idag är väl insynen i skolans arbete något större än den var för
några tiotal år sedan, men jag upplevde ändå att det
var ganska sällsynt med kontakt eller spontana besök
från föräldrarna.
Det känns angeläget för mig att utifrån mina erfaren
heter visa hur skolans arbetsplats fungerar i verkligheten genom att i den här boken glänta på skolans
slutna dörrar.
Det jag skriver är delvis tung och jobbig läsning. Men
jag har bara noterat det jag har sett och hört och bildat mig en uppfattning om under alla dessa mina år i
skolans värld. Det är sådana förhållanden som jag tror
påverkar elevernas lärande mycket. Kanske har du en
helt annan uppfattning än min. Det uppskattar jag,
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eftersom det viktigaste av allt är att olika uppfattningar möts och leder till diskussion och förändring. För
det är just förändring som jag efterlyser i stora delar
av skolans värld, för att skapa en skola som blir bättre
för våra elever och för skolan personal.
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Inledning

Då jag steg in bakom de slutna dörrarna var jag skeptisk, det måste jag erkänna så här i efterhand. Skulle
jag verkligen trivas att jobba där? Ja, inte hade jag tyckt
att det var kul när jag vistades där för 25 år sedan och
själv gick i grundskolan. Jag såg det nog mer som ett
nödvändigt ont på den tiden, som bara skulle klaras av
så fort som möjligt med godkänt betyg.
Varför såg jag det så då? Jo, skolan var då ingen
rolig plats att vistas på. Mobbning och trakasserier
var mycket vanligt förekommande på den tiden och
tjejerna i vår klass hade ett litet helvete kan man säga
i sex år på låg- och mellanstadiet med vår plågoande.
En kille i klassen som ofta jagade oss på rasterna och
var aggressiv emot oss. Det hände även att flera killar
jagade oss, de tyckte väl det var kul att hänga på och
sätta skräck i oss och de var nog också lite rädda för
den tuffa killen och gjorde då som han ville.
Det blev inte så bra på högstadiet heller för den delen.
Det blev mest tjafs och bråk när vi kom dit. Vi hade sju
olika klassföreståndare på tre terminer, alltså innan
klass åtta var slut. Varför? Jo, vi var ganska så missanpassade efter alla dessa år med trakasserier och
rädsla, ingen mådde egentligen bra, därför levde vi
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rövare och var jobbiga. Många lärare ville inte ha oss
alls och det kände vi ju, så då var vi elaka mot lärarna
också. Vi kände oss svikna av vuxna sedan många år
tillbaka. Så minns jag min skoltid i alla fall.
När så mina egna barn skulle in bakom de slutna
dörrarna hade jag lite ont i magen av oro för att de
skulle få uppleva detsamma som jag hade gjort i skolans «underbara värld». Därför kom jag överens med
mig själv om att vara så positiv jag bara kunde inför
skolstarten, både i mina tankar och när vi pratade om
skolan. Så det var med glädje den äldste sonen gick
iväg till förskoleklassen.
Det skulle bli så kul hade mamma sagt, och det
trodde han på för mamma ljuger ju inte. Men när han
redan det första året hamnade i ett kaos bakom de
slutna dörrarna, så var det som om mina farhågor
hade besannats. Jaha, nu börjar kaoset igen, så som
jag själv hade det i skolan. Det var kaos hela första
terminen och han grät och jag fick tvinga dit honom
flera gånger! Jag gjorde allt jag kunde för att se till att
det skulle bli förändringar till det bättre, jag ringde
och var ner till kommunens chefer. Det blev en hel
del ändringar och gruppen delades och det blev lugn
are till slut. När kaoset avtog och han började trivas
så smått kändes det i alla fall mycket bättre. Kanske
kunde det bli bättre i klasserna högre upp för honom
i skolan, tänkte jag, och så blev det.
Men sedan blev ett av mina andra barn utfryst av
sina kompisar i perioder på låg- och mellanstadiet
och det var hemskt jobbigt. Då upplevde jag att man
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som förälder inte fick påpeka detta för mycket för
lärarna, för då var man lite jobbig, och det kändes
som om de vände detta emot både mig och min son
på något konstigt vis. Jag fick känslan av att de ville
lägga skulden för utfrysningen på min son om jag
ifrågasatte för mycket. Att de försökte säga att han
inte passade in och då fick han skylla sig själv. Kanske
blir det lätt så eftersom det är så svårlöst när barn
inte får vara med och leka. Jag kan säga att han inte
var en bråkig unge utan en snäll, tystlåten och lite försiktig kille med läs- och skrivsvårigheter, så han var
alltså en elev som behövde lite extra stöd. Det kändes
otroligt frustrerande att inte våga kräva och be om
mer hjälp, för då kanske de skulle säga att min son
inte platsade i vanlig klass, så kände jag. De uttryckte
sig med kommentarer som: «Han är för försiktig»,
«Han måste faktiskt ta för sig lite själv också, man kan
inte bara kräva av de andra», «Man kan ju inte tvinga
de andra att leka med honom heller», «Samtidigt så
gillar han att leka ensam». De verkade skylla ifrån sig
sitt ansvar.
Jag kände som förälder att man nog måste fixa detta
själv och gå varsamt fram, annars visste man inte vad
som kunde hända. Jag vet ju samtidigt att det inte är
någon lätt situation, eftersom jag också har jobbat
med barn i alla olika åldrar. Detta kändes oroväckande
för mig och jag beslutade mig för en annan strategi.
Den gick ut på att gå varsamt fram och hålla noga koll
själv eftersom jag var på samma skola och se till att
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han istället fick vara med oss i vår klass ute på rast
erna och försöka få med kompisar hem på fritiden.
Han hade även en kompis från en annan klass som
också hade det tufft och ibland någon från samma
klass. Vissa raster lekte de, så han var inte ensam
jämt, men det kändes inte som att det gick att få så
mycket hjälp från skolans sida. Jag har frågat honom
som vuxen hur han själv kommer ihåg den här tiden
och hur fröknarna agerade. «Jo, jag kommer allt ihåg
att jag inte fick vara med på rasterna utan ofta gick
ensam, om inte ni i er klass var ute på samma rast,
det var tråkigt.» «Vad sa fröknarna då?» frågade jag.
«De sa inte så mycket, det skulle nog bara vara så,
de brydde sig inte. Ibland kunde de säga att jag måste
ta egna initiativ och gå fram och fråga om jag fick vara
med och hänga på mer. Då gjorde jag det, men då sa
de andra killarna till mig ’Varför kommer du? Stick!
Vad vill du, vad glor du på? Dra!’ Så det var ingen idé.»

Självklart blev jag nu blev extra vaksam då mina farhågor ju faktiskt hade besannats igen om att skolan är
en plats där det är jobbigt och frustrerande att vara.
Efter detta försökte jag vara en engagerad förälder i
det mesta som hände bakom de slutna dörrarna så
länge mina fyra barn var kvar i skolans värld. Ändå
var det svårt många gånger att verkligen veta vad
som hände där, fastän jag försökte hålla koll. Och det
är inte bara att kliva in där heller hur som helst och
när som helst. Varken lärarna eller ens barn vill det,
så det är mycket svårt att få någon ordentlig insyn i
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vad som egentligen händer och sker. Man får lita på
magkänslan och lyssna till vad barnen berättar, vara
lyhörd. Det går bra så länge barnen mår bra, men
märker man att ens barn inte mår bra är det svårare
att få veta varför och veta hur och vad man ska göra.

Men jag skulle nu strax få veta att jag inte hade sett
och hört hälften av vad som hände bakom de slutna
dörrarna som förälder, nu när jag var en av personalen
istället. Lite lurad kan man faktiskt känna sig så här
efteråt. Jag litade på informationen jag fick av lärarna
och trodde att barnen talade om det mesta som hände
och det som var viktigt. Men så var det nog inte alltid.
Barnen vill inte alltid tala om allt eftersom de vet att
mamma blir orolig och kanske tar itu med saker som
de inte vill att föräldrarna ska bry sig om. De tror att
det är bättre att låta bli och så kan det ju vara ibland
också. Lärarna undviker att säga en del eller också så
tycker de att de informerar tillräckligt, fast så är det
tyvärr inte alltid. Sedan är det väldigt olika från klass
till klass och från lärare till lärare hur mycket föräldrarna informeras om sådant som händer i skolan. Min
erfarenhet är att lärarna oftast gör så gott de kan i alla
lägen och det de anser är bäst.
Samtidigt var det mycket nyttigt att få jobba som personal och se själva situationen inifrån. Det är inte lätt
att jobba som lärare, det är faktiskt mycket svårt och
ett otroligt krävande jobb måste jag säga. Jag fattar
inte att så många orkar år efter år. Och detta att jobba
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som assistent och vara en lärande pedagog men samtidigt se allt från en elevs perspektiv mitt i klassrummet var ibland mycket frustrerande. Ganska svårt
men samtidigt mycket intressant och roligt. Detta
skulle bli de nio mest intressanta åren i mitt liv. Jag
lärde mig så otroligt mycket om det sociala samspelet
oss människor emellan och även kunskapsmässigt.
Men jag har också funderat mycket över hur skolan
egentligen fungerar och ställt mig frågan många
gånger om vi verkligen har en bra, fungerande och
utvecklande skola som är till för alla elever eller om
den bara är till för vissa.
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Presentation

Min utbildning är först barnskötarutbildningen. jag
jobbade sedan inom barnomsorgen i 15 år och utbildade mig därefter till förskollärare. När jag sedan
hade jobbat i ytterligare 7 år inom barnomsorgen
som förskollärare och sammanlagt 22 år inom barnomsorgen kände jag att det var dags att pröva något
nytt. Jag bestämde mig då att söka inom skolan istället
och jobba med lite äldre barn. Jag sökte och fick ett
jobb som personlig assistent i klass.
Jag upptäckte snart att den största skillnaden
mellan mig och en lärare var att jag alltid såg till hela
barnet och dess sociala situation både i skolan och
hemma. Lärarna såg mest eleven i skolans sociala
situation och hur det fungerade där och till sitt eller
sina ämnen, men inte alltid till hela situationen runt
eleven.
Jag skulle alltså vara personlig assistent åt en elev
med funktionshinder i klass tre, trodde jag. Det var
en ganska vanlig storlek på klassen, med en vanlig
lärare, eller ”fröken” som barnen säger, på en vanlig
skola, i ett vanligt litet samhälle. Ja, allt kändes ganska vanligt när jag steg in i klassrummet bakom den
slutna dörren och presenterade mig. Den kvinnliga
läraren var mycket trevlig, snäll, duktig, sympatisk
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och vanlig, hon hade jobbat i över 25 års tid som
lärare och var mycket rutinerad.

Jag flöt ganska snabbt in i denna klass, som var mysig
men samtidigt också ganska krävande. Det fanns dels
en del elever som var lite svaga i olika ämnen och behövde mycket stöd och hjälp, dels flera «bråkpojkar»
som tyckte om att störa på lektionerna och ställa till
bråk på rasterna. På rasterna kunde det alltså bli stora
konflikter mellan dessa killar och vissa andra elever.
Så fanns ju min assistentelev som behövde mycket
stöd på alla sätt med sina olika funktionshinder och en
annan elev i klassen som egentligen också hade behövt
en egen assistent men som jag fick ägna mig åt och ge
extra stöd, både i klassrummet och ute på rasterna.
Dessutom fanns en hel del elever i andra klasser
som också behövde stöd ute på rasterna. Allt detta
sammantaget resulterade i att det var svårt att få det
att gå ihop, det blev stressigt och jag kände ofta att
jag inte riktigt räckte till. Den känslan är inte alls bra
och den upplever nog många pedagoger i skolan idag,
där det dras in på resurser och personal hela tiden,
där det helt enkelt är för få vuxna eller resurserna är
snett fördelade. Ja, jag insåg i alla fall ganska snabbt
att här krävdes det mycket av oss vuxna för att få det
att fungera. Att en lärare ska klara av allt detta är helt
hopplöst, det går ju bara inte hur duktig man än är
och hur mycket rutin man än har, en lärare räcker
bara inte till, så en assistent i klassen var faktiskt till
ganska stor hjälp för alla elever och lärare. Läraren
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och jag brukade säga att det skulle vara en assistent i
varje klass, men så är det inte och kommer aldrig att
bli, för assistenterna dras det in på istället.

När jag blev anställd som assistent så sades det och
stod även på anställningsbeviset att jag skulle vara
personlig assistent åt en elev som hade funktions
hinder. Men så blev det som sagt inte alls. I mycket blev
jag en alltiallo på låg-, mellan- och högstadiet. Inte på
gymnasiet, där vi jobbade mer för oss själva hela tiden.
I princip skulle jag vara med överallt och hjälpa till,
men naturligtvis först och främst i den egna klassen
och med den elev som jag var assistent åt.
Jag fick också verkligen se till att lägga in en liten rast
i schemat, annars blev det aldrig av att jag kunde ta ut
den. Som assistent är man ju med från tidiga morgon
en till slutet av skoldagen, på lektionstimmarna, rast
erna och lunchen, ja, hela tiden. Jag försökte stötta alla
elever så gott det gick och även lärarna, samtidigt som
jag först och främst såg till den funktionshindrade
eleven som jag blev anställd för och en elev till som
hade behövt en assistent, men som jag också fick ta till
mig.
Därefter försökte jag se och stötta alla elever, speciellt
de som hade det svårt i olika ämnen på lektionerna
och de som var utsatta på olika sätt på rasterna, och
det är ju oftast en eller flera i varje klass. På rasterna
var det ganska jobbigt och intensivt för det mesta,
men också väldigt roligt. På låg- och mellanstadiet
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kastade vi boll, hoppade rep, lekte lekar, pratade
mycket och spelade kort. Det var trevligt och kändes
positivt. Många ville vara med och verkade tycka det
var kul att en vuxen var med. Jag trivdes samtidigt
väldigt bra med mitt jobb, för jag kände verkligen att
jag behövdes.
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Mottagandet av ny personal

Hur jag togs emot som ny personal av de andra vuxna
på skolorna var lite olika. På låg- och mellanstadiet
kände jag först ett utanförskap när jag skulle lära
känna de andra lärarna. Jag kunde känna att vissa
inte tyckte att jag hade samma status. Det visade en
del genom att knappt säga hej på morgonen, bara
nicka och snabbt vända bort huvudet till de andra. En
del diskuterade saker över huvudet på mig i början,
fastän jag mycket väl kunde ha deltagit i diskussion
en, och inbjöd mig inte riktigt till att delta. Jag som
då hade 22 års arbetslivserfarenhet och hade varit
på olika arbetsplatser registrerade bara vilka som
gjorde på detta sätt och visste att jag verkligen var
tvungen att visa framfötterna för dessa personer och
vara tydlig med vad jag kunde och ville.
Jag höll mig lite för mig själv på rasterna i början
och jobbade mig in i gemenskapen efter hand. Men
om det hade varit en nyutbildad assistent utan jobb
erfarenhet så tror jag att denne lätt skulle ha kunnat
bli lite knäckt över detta bemötande. Alla betedde
sig naturligtvis inte så, bara några. Detta pågick inte
så länge, kanske någon månad, dels eftersom jag
vågade säga och stå för vad jag tyckte och dels för att
jag visade att jag ville och kunde få saker gjorda och
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ställde upp så mycket jag förmådde på arbetsplatsen.
Då smälte dessa personer och accepterade mig till
slut helt och hållet.

På högstadiet dit vi kom senare var det en helt annan
attityd. Lite tuffare kanske, men rakare. De flesta
hälsade mig hjärtligt välkommen och var mycket mer
öppna, medan några var lite avvaktande, som om de
ville göra sig en egen bedömning om jag dög eller inte
i deras ögon.
Men snart så hälsade och pratade i princip alla med
mig på möten och i alla andra sammanhang. Det var
en ganska tuff och rak attityd mellan de vuxna många
gånger. En del var tuffare och var som småchefer i
sina arbetslag, medan andra hade en lite lägre profil och accepterade att andra styrde och ställde. När
vi sedan började på gymnasiet så var det inga som
helst problem att känna sig välkommen, men visst tar
det någon månad innan man känner sig som en av de
övriga, inget konstigt alls. Det är många nya relationer
när man kommer till en ny skola och som assistent så
kan man bli lite utanför ibland. Det är ju faktiskt lite
av ett ensamjobb att jobba som assistent, även om
man har massor av andra vuxna omkring sig.
När jag jobbade på låg- och mellanstadiet i cirka fyra
år hann jag ha tre olika rektorer, de stannade alltså
inte någon längre tid. Men på högstadiet var det faktiskt samma rektor hela tiden. Han hade jobbat som
lärare tidigare. Han är i alla fall fortfarande kvar på
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högstadiet. Däremot hade vi tre olika rektorer som
delade på rektorstjänsten på gymnasiet när jag
jobbade där. De var före detta lärare, utom vår rektor
på särskolan som hade varit kurator på skolan tidig
are i många år men nu hade fått rektorstjänsten. Att
det ofta byts rektorer kan man tolka på olika sätt,
men eftersom rektorn har det övergripande ansvaret
för all personal och alla elever så måste denne vara
i tjänst ett bra tag för att kunna ordna detta på ett
bra sätt och leda personalen mot de olika målen som
står i kursplanerna. Rektorn måste ju också någon
gång besöka sin personal och se hur undervisningen
egentligen går till inifrån klassrummet, men jag var
bara med om ett besök av rektorn på en lektion i särskolan. Rektorn ska ju också utvärdera skolans resultat med regelbundna mellanrum för att kunna ta ansvar för sin skola. Överhuvudtaget kändes det väldigt
konstigt att ingen rektor blev kvar någon längre tid,
utan att det hela tiden kom nya och de gamla slut
ade, och så verkar det vara fortfarande. Jag såg att de
sökte två nya rektorer nyligen.
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Elever som hamnar utanför

Jag märkte snabbt att mobbning tyvärr fortfarande
förekommer på skolorna i nästan varje klass, trots
allt arbete med mobbningsplaner, elevhälsa och elevråd och så vidare. Det fungerar inte fullt ut ändå.
Varför inte? Ja, det finns flera orsaker, men den viktigaste är att det är FÖR FÅ VUXNA runt eleverna. Det
saknas vuxna som ser och hör vad som händer och
sker och som kan lyssna och prata och reda ut konflikter, vuxna som VÅGAR SE och verkligen VÅGAR
GÖRA NÅGOT också, vuxna som har tid och ork och
lust att försöka få bra relationer med eleverna. Eller
så är resurserna snett fördelade. Vuxna finns, men de
finns inte där de bäst behövs.
Systemet med elevstödjare är inte heller alltid en bra
lösning, för det är inte alltid rätt personer som blir
valda till detta och då fungerar det inte alls. Ibland
blir till och med de som själv mobbar valda till elevstödjare, och det blir inte alls bra, om inte eleven i
fråga då slutar mobba omedelbart. Det kan vara svårt
att rapportera och diskutera om kompisarna och vad
som händer i korridorerna och på skolgården med de
andra elevstödjarna i olika klasser. Man kanske inte
litar på att det stannar i gruppen, utan att man själv
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kan bli utsatt på något sätt om man säger för mycket.
Jag vet också att en del elever inte uppfattar allvaret i
olika mobbningssituationer. Istället skulle fler vuxna
behövas i klasserna och ute på rasterna och i korridorerna på alla skolor som jag har varit på, och jag
vet att det är så överlag. Samhället skulle i längden
tjäna otroligt mycket på att anställa fler vuxna i skolan, så jag förstår inte vad politikerna tänker på när
kommunerna drar in och sparar på skolor. Då blir
vi bara stora förlorare allihop, hela samhället. Satsa
istället, det ger rätt signaler till eleverna att de får
känna att de är värda att satsas på och att vi vuxna
tror på dem, för de är ju vår framtid. Den besparing
som pågår måste omedelbart upphöra. Alla skulle då
ha chansen att bli sedda och hörda och känna att ”jag
finns till och betyder något” i skolan, detta är enormt
viktigt. Att bli sedd är något vi alla kämpar för genom
hela livet. Det är ju ett behov vi föds med och får vi
inte detta behov tillfredsställt krymper vi och blir till
sist osynliga, för både oss själva och omgivningen.
Detta kan ske på olika sätt, genom att ingen ser oss,
lyssnar på oss, eller att vi blir kränkta eller förnedrade gång på gång.
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