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Abstract
Undersökningen handlar om otrygga platser i skolan och hur otrygga platser beskrivs av elevoch lärarperspektiv. Tidigare forskning visar att rädslor kan vara kollektiva såväl som
individuella och att det finns olika beståndsdelar på platser som tillsammans utformar en plats
karaktär. Motivet till undersökningen och tematiken otrygghet baseras på att jag vill
synliggöra vilka platser en grupp elever upplever som otrygga inom skolans område. Genom
samtal med elever och lärare för att få deras perspektiv på platser dem upplever som otrygga,
bidrar studien till att jag får ett dubbelperspektiv och kan därefter analysera och konstatera
vilka tecken det är i dessa platser som är orsaken till otrygghet.
I undersökningen har deltagande observationer, intervjuer, enkäter, samtal och undervisning
genomförts. Det empiririska materialet har bearbetats utifrån ett kulturanalytiska arbetssätt,
vilket innebär att fokus har varit på att se mönster i bilderna, fokuseringar på vissa teman och
sökande efter nyckelsymboler på dessa platser.
Resultat från studien visar att bristen på vuxnas/lärares närvaro i kombination av hur platsen
är uppbyggd påverkar hur otrygghetskänslan upplevs av vissa elever. Och på grund utav dessa
två faktorer leder det även till vilka elever som dras till dessa otrygga platser och använder det
som ett socialt rum och påverkar platsens otrygghet ytterligare.
Utformningen av den gestaltande delen i undersökningen har bearbetats utifrån det empiriska
materialet. De bilder elever och lärare fotograferat har bearbetats genom att ha ringat in det
som har anspelats vara ett tecken på vad som är otryggt och även angett pilar för gående och
fordons trafik som även där skapar otrygghet.
Det har lett till att det blivit tydligare att förstå vad som beskrivits av de elever och lärare som
bidragit till undersökningen när texten läses.
Bilderna har därefter printats ut på blankt fotopapper och monterats upp på MDF skivor för
upphängning.

Nyckelord: Rädslor, otrygghet, skolans område, platser, elevernas känslor
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1 Inledning
1.1 Introduktion
So you want me to be a coward?
- Its not cowardice to adjust the battle more to your favour1
Citatet är ett utdrag från en av mina favoritböcker från en bokserie som handlar om magi,
mystiska varelser, kärlek och ondska. Citatet har fastnat inom mig i en lång tid och jag har
vänt och vridit på det flera gånger för jag själv tycker det är ett bra svar till feghet.
Under min uppväxt och fram tills idag har jag haft många rädslor. Allt ifrån fysiska objekt
som knivar, till det psykiska att bli bortglömd. Att leva med rädslor under sin livstid kan ha
sina för- och nackdelar. Man kan må så dåligt av rädslor att man blir lamslagen, men man kan
också bli lycklig över att man faktiskt vågade åka berg-och-dalbanan på Gröna Lund. Rädslor
är en del av våra liv. Man kan övervinna den eller konsumeras av den. Om man skulle ”adjust
the battle more to your favour”2 så kanske det skulle hindra en att konsumeras av rädslan och
underlätta ens vardag.
Anledningen till varför jag pratar om rädslor är för att jag själv har lidit av att inte kunna prata
inför grupp i skolan eftersom jag var rädd för vad mina klasskamrater skulle säga. Så ska det
inte behöva vara skolan. I min lärarroll kommer jag sträva för att skapa trygga platser och
miljöer i skolan. Det står i läroplanen (Lgr11) att:
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser3.

För att då få en förståelse om den ”enskildes välbefinnande” kommer jag i den här
undersökningen att undersöka platser inom skolans område som elever upplever som otrygga
och dess relation till läroplanens intentioner och min framtida roll som lärare. I läroplanen
framgår det även att:
1
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33

Dalglish, David (2014), The King of the Vile
Ibid.,
Ibid.,
Skolverket
Skolverket (2011),
(2011), Läroplan
Läroplan för
för grundskolan,
grundskolan, förskoleklassen
förskoleklassen och
och fritidshemmet
fritidshemmet s.7.
s.7.

4

Främja elevernas harmoniska utveckling detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad
sammansättning av innehåll och arbetsformer /…/ Undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 4

I forskning diskuteras det sällan om dolda platser i skolan som framkallar rädsla och
otrygghet, vilket den här studiens ämne ger ett bidrag till.5 Så i den här undersökningen
fokuserar jag på skolans utomhusmiljö, för lärare ser kanske inte alltid det eleverna ser av vad
som händer runtomkring på skolgården. Genom att utgå från ett elevperspektiv och därefter
ett lärarperspektiv analyserar jag om det finns skillnader mellan vad som upplevs som otryggt
på området för att på sätt synliggöra om det finns otrygga platser.

1.2 Bakgrund
Vad är det då som händer när vi blir rädda? I boken Rädsla skriven av Rush W. Dozier,
skriver han om när han var med om en bilkrasch när han var ung.
Jag satt helt lamslagen medan kallsvetten bröt fram och jag hade en hemsk känsla I maggropen. Pulsen
dunkade I öronen. Jag var intensivt medveten om vartenda grässtrå på den där jordvallen.6

Han går in djupare i vad det är som händer när vi väl blir rädda.
Att huden töms på blod ger den sorts blekhet som kännetecknar rädsla. Svetten som sipprade fram ur min
bleka, svala hud gav känslan av kallsvett. Det bultande jag hörde berodde på att hjärnan snabbt ger energi,
som adrenalin, strömmade in i mitt blodomlopp och mina muskler.
Rädsla är vår mest ursprungliga känsla. Evolutionen har konstruerat vårt nervsystem på ett sådant sätt at
intensiv rädsla tar överhanden över allt annat i vår kropp och själ. När vi ställs inför en livshotande fara
förlorar vi omedelbart vårt intresse för sex och mat och andra saker som brukar fånga vår uppmärksamhet
och koncentrerar oss helt på att ta itu med faran. Vårt fortplantningssystem, matsmältningssystem och alla
andra sekundära system stängs av nästan omgående när hjärnan mobiliserar kroppen för kamp eller flykt.7

Doziers berättar att kroppen är byggd som ett försvar mot de hot som finns runt oss. Hans
beskrivning av rädsla är intressant i relation till läroplanen (Lgr 11) där det framgår att läraren
ska:

4

Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.8 ff.
Se sida 12 för redogörelse av tidigare forskning…
6
Dozier, R.W. (2000). Rädsla: känslan som genomsyrar och präglar våra liv och vår värld. Stockholm:
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Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och
motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling8

Genom Doziers beskrivningar om upplevelser av rädslor och hur kroppen reagerar, skapas
möjlighet att synliggöra rädslor inom skolans område. Detta har relevans då det potentiellt
kan bli blir lättare att uppmärksamma och förebygga kränkande behandlingar i skolan. Men
rädslor behöver inte vara negativt, eller ens betyda det, vilket Paul Virilio så beskriver i sin
bok Administration of Fear:
Today, however, a sociological and moral flip-flop has reversed these values to turn fear into something
more than just a legitimate feeling: it has taken on an additional temperamental solidity that it would be
foolish to ignore; it has become a sign of wisdom, a tool of thought, a propaedeutic.9

Han beskriver att rädsla har vänts från att vara något negativt till att man kan uppleva rädslor
som något som visar tecken för visdom. Genom med visdom skapar det möjlighet att få
förståelse kring ämnet och då kunna bearbeta vad elever upplever som otryggt. Men vad är
det då som hindrar oss från att vända det negativa hos rädslor och otrygghet till istället
uppleva det som visdom. Ur Frank Furedis bok Culture of Fear beskriver han vad det kan
röra sig om:
And, more broadly, change is seen not so much as a solution but as a cause of problems. Such reactions
pertain not only to political experimentation. Initiatives in the field of science and technology are
regarded with scepticism. Such scepticism is matched by the certainty that something will go wrong. The
fear of side effects is the clearest manifestation of this association between change and danger.10

Han fortsätter:
Not knowing the outcome of our actions strengthens uncertainty and negative expectations of events. Not
knowing and the sentiment that is not possible to know weakens the human capacity to take chances. The
expectation of negative outcomes is not hospitable to social experiments, and when suspicion of
outcomes is so deeply entrenched throughout society, the quality of reactions to new events becomes at
least unstable and anxious.11

Något som är ”so deeply entrenched…” är att vi människor undviker platser som upplevs
otrygga. Vilket även gäller inom skolområdet för vissa ungdomar. Så för att synliggöra vilka
platser och tecken det handlar om och med hopp att få förståelse varför de upplevs som
8

Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklasser och fritidshemmet s.13.
Virilio, P. & Richard, B. (2012). The administration of fear. Los Angeles, Calif: Semiotext(e) s.8.
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Continuum s. 60-61.
11
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otrygga kan jag genom undersökningen få visdom kring de tecken som skapar den här känslan
och därefter vidta åtgärder för att eleverna ska ha en harmonisk utveckling.
Jag vill också ta upp ett citat från Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar av
Inger Assarson, där hon nämner hur en skola ska vara till för alla och hur hon poängterar hur
värdegrunden först måste ge betydelse av de som ska använda den. Vilket blir min uppgift i
min framtida yrkesroll.
Skolan som social mötesplats är alltså tänkt att fungera som en plattform där en gemensam förståelse av
kultur och betydelser av en gemensam värdegrund kan skapas.12
Värdegrunden är liksom demokrati ett begrepp som, för att vara uttryck för något, först måste ges
betydelse av dem som använder det. Detta har renderat i mycket skriverier och metodböcker för att
försöka finna vad som är den gemensamma innersta meningen med orden. Omöjligheten att fastslå
essensen i värdegrunden gör att samtalen i skolan oftare sker omkring själva genomförandet, det vill säga
hur man ska arbeta med den.13

Genom att ha förståelse för värdegrundens komplexitet och hur den ska tillämpas som citaten
ovan beskriver, så ökar potentiellt min framtida förmåga att ”förebygga och motverka alla
former av diskriminering och kränkande behandling” som det står i Lgr 11.

1.3 Syfte
Undersökningen syftar till att synliggöra otrygga platser i skolan och hur otrygga platser
beskrivs av elever och lärare.

1.4 Frågeställning
Vad kännetecknar otrygga platser på skolområdet och vilken påverkan har sociala relationer
på de här platserna?

2 Empiri
Det empiriska materialet består av tre semistrukturerade intervjuer/samtal med elever och en
lärare. I skolans rum har jag genomfört deltagande observationer, två enkäter i två årskurser
och bilder på otrygga platser i skolan fotograferade av elever och en lärare. Materialet är
producerat på en skola i Stockholmsområdet. I undersökningens gestaltande del utgick jag
från fotografier tagna av elever och lärare, i intentionen att synliggöra tecken på otrygga
platser i skolans utomhusmiljö.
12
13

Assarson, I. (2009). Utmaningar i en skola för alla: några filosofiska trådar. Stockholm: Liber. s.55.
Ibid., s. 59.
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3 Urval och avgränsning
Undersökningen utgår från ett elev- och lärarperspektiv av platser de uppfattar som trygga
och otrygga på en skola i Stockholm. Särskilt fokus är skolans utomhusmiljö och vad elever i
årskurs nio beskriver som otrygga platser. Elever och en lärare på den specifika skolan har
beskrivit och fotograferat platser. Sammantaget har jag analyserat 18 fotografier tagna av
elever och lärare tillsammans med “talet om” platserna.

4 Metod
I den här undersökningen har jag utgått och vägletts av Vaike Fors & Åsa Bäckströms bok
Visuella metoder som handlar om visuell etnografi.
Genom visuell etnografi produceras således bilder kunskaper som är baserade på forskarens egna
upplevelser, och i fokus är hur dessa kunskaper utvecklas i mötet med de personer, platser och saker som
forskaren stöter på i forskningsprocessens olika faser14

För att underlätta min forskningsprocess olika faser, som citatet ovan nämner, har jag skapat
en modell som visar vilka metoder jag har använt i undersökningen.
Pilotstudie och lektions med årskurs 3

Undervisning, bild material, enkät.

Möte med årskurs 9

Två enkäter, samtal.

Intervju och deltagande observation

Två intervjuer, två dagars observation på flertal platser
kring skolan.

Gestaltning

Användning/förklaring av cirklar, pilar och bokstäver på
tecken.

Figur 1: Modellen ovan visar studiens data och omfattning. Nedan redovisas respektive del utförligt.

Pilotstudie och lektionen med årskurs 3

Studien började med att jag kontaktade en skola och frågade om jag fick undervisa om rädslor
under en bildlektion. Jag fick jakande svar från en bildlärare och jag provade min idé på
klasser som går i årskurs tre. Innan jag undervisade om rädslor hade jag en idé om att eleverna
skulle teckna en bild på vad de själva är rädda för, för att se om min mentala bild
överensstämde med elevernas bilder. Till detta tillfälle skapades en enkät där jag ställde
frågorna: ”Vad är du rädd för?” och ” Vad är det i just det du är rädd för som gör dig rädd?
(t.ex. Jag som är rädd för havet, jag tycker det mörka nere på botten är det läskiga)”. Eleverna
skrev ned sina svar på lappar och lämnade till mig. Totalt fick jag 39 svar. Jag läste igenom

14

Fors, V. & Bäckström, Å. (2015). Visuella metoder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.15.
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och analyserade bilderna såväl som enkätsvaren som eleverna hade arbetat med på tema
rädsla. Efter analysen av bilderna såg jag det nödvändigt att utveckla studien och koppla det
mer till skolan. Därför bestämde jag mig att de elevarbeten i form av bilder och enkätsvar jag
samlat in fick skjutas åt sidan och betraktas som pilotstudie. Undervisningen och efterarbetet
har varit viktigt i studien eftersom det har bidragit till att vidareutveckla studien till att handla
om skolrelaterade rädslor.
Möte med årskurs 9

Efter pilotstudiens lektion ville jag se om beskrivna rädslor är åldersrelaterat, varpå jag
kontaktade två klasser i årskurs nio på en annan skola och frågade om de kunde besvara
frågor om rädslor som på ett tydligare sätt riktade in sig mot skolan. Den här gången skickade
jag ut enkäterna digitalt via Googles Google Formulär funktion och eleverna fick svara på
fyra nya frågor.
”Finns det någon plats i skolan som du känner dig trygg i? varför?”
”Finns det något ämne som du känner dig trygg i? varför?”
”Finns det någonting i skolan som gör dig rädd?”
”Vad är det i just det du är rädd för som gör dig rädd?”
Därefter frågade jag om det var någon eller några som skulle kunna tänka sig ställa upp för att
bli intervjuade. Två tjejer svarade att de ville medverka i studien.
Intervjuer och deltagande observation

Jag hade förberett intervjufrågor och förde anteckningar kring deras svar under samtalet för
de ville inte bli inspelade. En av frågorna jag ställde var ”Finns det någon plats på skolans
område där du känner dig otrygg?” Vid detta tillfälle bad jag eleverna att fotografera dessa
platser med min kamera. Efter att ha bearbetat intervjun och fotografierna med de två
eleverna så blev det tydligt att jag ville fokusera min undersökning på de utomhusmiljöerna
som finns inom skolans område. Jag valde därför att gå vidare med frågan om otrygghet och
efter en vecka återvände jag till skolan igen och pratade med elever som var ute på rasten. Jag
pratade med en grupp som bestod av en kille och två tjejer som satt och kollade på när några
andra spelade fotboll på fotbollsplanen. Jag berättade vem jag var, vad jag önskade att få hjälp
med och om de ville medverka i studien. Eleverna var väldigt pratglada och berättade att de
gick i årskurs nio och att de gärna ställde upp att bli intervjuade och visa otrygga platser på
skolan. Jag gav eleverna min kamera och vi gick till de områden som de själva tycker är
otäckt/otryggt att gå förbi. Under tiden eleverna visade val av platser och under samtalet förde
jag fältanteckningar.
9

Undersökningens design blev en en kombination av en deltagande observation och
fotoelicitering som stöd i samtalet mellan mig och deltagarna i studien. I boken Visuella
metoder pratar Vaike Fors och Åsa Bäckström även om ostrukturerade intervjuer som en
metod.
Ostrukturerade intervjuer är en metod som ger större frihet för den intervjuade att uttrycka
personliga tolkningar och svar. Just bilder och film anses ha förmågan att locka fram både djupa
och engagerade svar på frågor som annars är komplexa att utforska med enbart verbala
metoder.15

De beskriver även hur användningen av bilder och film möjliggör nya sätt för samarbete
mellan intervjuaren och den intervjuade. Vilket underlättade samtalen jag hade med de
eleverna:
Menar att fotografier och bilder kan förmedla innehåll som ord enbart kan representera på ett ungefär, och
att bilder även kan representera saker som är osynliga för forskaren med uppenbara för den intervjuade.16

Dagen efter återvände jag och under två dagars följd satt jag under lunchtid och observerade
de platser som eleverna hade identifierat som otrygga. För som citatet ovan nämner så ville
jag, med hjälp av deltagande observation, synliggöra det som är det ”uppenbara för den
intervjuade”. Jag kontaktade sedan en lärare på skolan för att göra samma sak som jag gjorde
med eleverna. Jag gav läraren min kamera och bad honom fotografera platser som han ansåg
är otrygga. Dock uppstod ett bekymmer då han nämnde att han inte känner sig otrygg på
skolan. Då vände jag det hela och bad han fotografera trygga platser som vi därefter hade ett
samtal om.
Gestaltning

I gestaltningen har jag använt mig av elevernas och lärarens fotografier. Jag har analyserat
och färg kodat deras bilder för att förtydliga de olika beståndsdelarna som eleverna, läraren
och jag själv upplever påverkar platsen och skapar känslan av otrygghet. Jag har även använt
mig av pilar och bokstäver för att skapa en abstrakt helhet i bilderna. Pilarna är till för att
visuellt visa hur människor samt fordon förflyttar sig i bilderna och bokstäverna visar med
hjälp av texten vilken bokstav som betyder vad. Beskådaren kan inte med säkerhet veta varför
jag har gjort som jag har gjort med bilderna, utan att ha läst min undersökning. Det blir deras
egna tankar och funderingar som skapar den tankeställare de får när de beskådar de abstrakta
bilderna. I studien har jag använt följande färgkoder:
15
16

Fors, V. & Bäckström, Å. (2015). Visuella metoder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.120.
Ibid., s.121.
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(A) Rött = hörn som skapar avskildhet, (B) gult = natur, (C) ljusgrönt = fordon, (D) mörkblått
= områden där elever står, (E) orange = unik struktur som skapar avskildhet, (F) turkos =
skola, (G) grön/vit = in/utgång & nödutgång, (H) ljuslila = gångväg, (I) ljusblått = moped väg.

Etik

I studien har jag beaktat fyra centrala forskningsetiska principer från vetenskapsrådet.17 Jag
började med att informera studiens deltagare om undersökningens syfte och frågeställning.
Jag förklarade att medverkan i studien var frivillig och att eleverna och läraren när som helst
kunde de avbryta sin medverkan. Därefter ställde jag frågan om jag fick använda deras bilder
och kommentarer i min undersökning, varav samtliga svaren ja. Jag förklarade för
deltatagarna i studien att deras utsagor och namn är svåra att identifiera för utomstående. Jag
frågade de om de ville hitta på egna namn eller om jag skulle ge de ett varsitt. Läraren ansåg
att det inte spelade någon roll och tyckte därför att jag kunde hitta på ett namn åt honom,
vilket fick då bli Adam. Eleverna blev roade över tanken att få kunna heta något som de själva
kom på. Därför kommer mina elevdeltagare heta Alice, Thor och Emelia. Det insamlade
materialet i studien är enbart tänkt att användas till denna undersökning.

5 Teori och tolkningsram
Den teoretiska grunden för undersökningen har jag utgått från en bokserie vid namn Kairos
Arkitekturteorier med fokus på ett kapitel vid namn Fenomenets plats skriven av Christian
Norberg-Schulz. I sitt kapitel beskriver Schulz om platsers karaktär och vad som skapar detta.
Men vad menar vi då med ordet plats? Uppenbarligen menar vi något annat än en abstrakt lokation. Vi
menar en totalitet av konkreta ting med materiell substans, form, textur och färg. Tillsammans bestämmer
dessa ting en miljökaraktär, som är platsens väsen.18

Han menar att vi inte kan skilja någon av dess beståndsdelar19 på en plats. För det är allt
runtomkring som skapar den här platsen. Och alla de här beståndsdelarna skapar en form av
identitet men även ger platsen en karaktär. Så i det här fallet så är det de människor som
befinner sig på platsen som är en av de beståndsdelar som skapar en otrygghetsfaktor.
Schulz skriver även att:
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Varje verklig närvaro är omedelbart förbunden med en karaktär. En karaktärens fenomenologi måste
innefatta såväl en översikt över manifesta karaktärer som en undersökning av deras konkreta
bestämmande element. Vi har påpekat att olika handlingar kräver platser med olika karaktärer. En boplats
20
måste vara skyddande, ett kontor praktiskt, en festsal festlig.

De handlingar som uppstår på de här platserna är handlingar som orsakar otrygghet för andra
som vanligtvis inte befinner sig på platsen. Så arkitekturen spelar även en viktig roll för att
uppnå den här känslan. Människor som bara går förbi de platserna skapar inte en
otrygghetskänsla, men när människor befinner sig på platsen så kommer känslan.
Men vad är det då som gör att just de här platserna lockar till sig en grupp människor men inte
någon annan plats?

6 Tidigare forskning
Inledningsvis gjorde jag ingen avgränsning, varpå två böcker fångade mitt intresse; Culture of
Fear av Frank Furedi och Administration of Fear av Paul Virilio. Virilios studie handlar om
hur rädslor infiltrerar och skakar om vår värld för vi lever i en värld av rädslor. Ingången är
bred och spänner mellan att handla om klimatförändring, ekonomiska kraschar och
existentiell fruktan – till exempel på vardagliga rädslor, likt de jag beskrev inledningsvis.
Virilio för ett centralt resonemang om att det inte är barnsligt att vara rädd och att bli vuxen
innebar att befria dig från grundlösa rädslor, från bekymmer som härrör från en förvirrad bild
av världen, ta kontroll över sitt liv.
Vad Virilios bok handlar om är rädslan för jordens undergång. Han beskriver hur människan
lever på ett sådant sätt som är skadligt för vår planet. Vilket vi hör prat om i vårt vardagsliv.
Vi ska återvinna, köra miljösnålt eller ta cykeln istället. Ekologiskt näringsliv och så vidare.
Men det han fokuserar på med jordens undergång är att vi människor inte verkar bry oss eller
är rädda för att det kommer hända. Utan vi är mer rädda för
… more prosaic fears (jobs, health, security that take place of what we should really be afraid of, which is
that the world is becoming, as you describe it, unliveable…21

Bokens centrala tema är rädslor. Till exempel i det första citatet hur han pratar om att när man
blir vuxen så ska alla rädslor försvinna.

20
21
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Fear, in short, once had a bad reputation. It was the sign of weak character, incompleteness even though,
it must be said, denigrating it was part and parcel of the social organization and conception of social roles
of another era.22

Att vara rädd har oftast varit något negativt till en viss grad. Även inom skolan, till exempel:
Satt man utanför ett klassrum och någon hoppade till av en spindel som klättrade på väggen så
skrattade/retade den som var orädd för spindlar den rädda personen. En form av mobbning.
Att någon som är rädd för något ska behöva lida just för att en annan inte delar den rädslan.
Men för att koppla rädslor relaterat till inom skolans värld så har jag använt mig av Kungliga
bibliotekets webbplats och LIBRIS23 databas för att leta tidigare forskning. Även använt
Google Scholar24. Nyckelorden jag har använt har varit: ”otrygghet på rasten, otrygg på
rasten, otrygg på raster, otrygg på rast, otrygg på skolan, raster, rastvakter, vuxens närvaro
på skolan, lärares närvaro, rädd under rasten, närvaro, vakter på skolan, skolgården,
högljudda, oroväckande ljud, oro, ljud skapar oro”
Sökordningen visade två examensarbeten från DIVA. Ett arbete är från 2007 gjort av Henrik
Nilsson och Linda Pettersson som heter Tryggare kan ingen vara… elevers uppfattade
otrygghet i skolan. I studien beskriver de om ett flertal olika otryggheter inom skolvärlden. De
intervjuade en grupp elever under femton tillfällen med olika slags otrygghetsfrågor, såsom
betyg, misslyckanden, oro kring andras tankar och oro för fysisk skada. Något som var
relevant för min undersökning är då delen då de diskuterar kring fysisk skada. De intervjuade
då en elev vid namn Mats om det här:
I: Vad är otrygghet för dig?
M: Att eeh vara rädd i skolan.(tystnad)
I: Mm. Kan du utveckla det lite?
M: Jaha, eeh. Att jag inte känner mig säker och inte vill gå i skolan mer.
I: Vad menar du med säker?
M: Jag var rädd för att vara ute och ville bara vara hemma.(tystnad)
I: Är de så du känner dig nu?
M: Nej det var på min gamla skola där dom, eeh sa att dom ville slå mig. Dom liksom hotade mig och då
ville jag bara vara hemma.(tystnad) Jag gick inte till skolan på en hel termin.(tystnad).
I: Mmm.
M: Ja, man ville ju inte liksom bli slagen eller så.

22
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Ur examensarbetet kommenterade de intervjun med Mats:
Det är inte hoten som står i fokus för Mats oro, även om han uttrycker att hoten fick honom
att stanna hemma. Det är snarare oron för att hoten skall bli verklighet som gör honom otrygg vilket sista
meningen i utdraget tydligt lyfter fram.25

Det här arbetet gjordes 2007, och även då jag inte har haft lika många intervjutillfällen samt
lika många intervjufrågor att ställa till eleverna. Så fick jag, 9 år senare, ungefär samma svar
från den intervju jag hade med de elever jag pratade med.
Det andra arbetet från DIVA heter Trygg på Skolgården – En kvalitativ studie om faktorer
som skapar trygghet och otrygghet enligt yngre elever. Av Jessica Andersson och Anna
Frisén 200826. I studien intervjuas elever i årskurs 2-3 kring otrygghet och om vilka faktorer
som ger upphov till otrygghet, och genom deras intervjuer så finns det fyra anledningar
eleverna anser gör att de känner sig otrygga. Bråk, utanförskap, fordonstrafik och lärarnas
frånvaro.
I: Vad tycker ni om att det är vuxna ute?
Petronella: Bra. Men det behövs mer.
I: Varför det?
Abraham: För att det är mer. För att det är väldigt många som behöver hjälp och så.

Då i det här fallet handlar om bråk så går det fortfarande att koppla till varför platser på
skolan känns otrygga. Eleverna berättade att platserna upplevs som otrygga på grund av
lärares/vuxnas frånvaro och platsens avskildhet.

7 Bearbetning och analys
För att analysera det empiriska materialet har jag vägletts av Ehn & Löfgrens bok
Kulturanalytiska arbetssätt där jag har fokus på metoderna kontrastering:
Kontrastering är en metod att upptäcka grundläggande teman i en kultur och hur dessa teman gestaltas.
Genom att fråga hur t.ex. förhållandet kropp/själv uttrycks i teori och praktik på en viss plats, sammanförs
en mängd disparata fenomen från den ”kroppsliga” respektive den ”själsliga” sidan som man annars inte
skulle komma på tanken att förknippa med varandra.27
25
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Och perspektivering:
Vilken bild man än väljer handlar det är om att se andra mönster. Med hjälp av riktande begrepp,
fokuseringar av vissa teman och sökande efter nyckelsymboler avlockas materialet nya betydelser.28

Genom kontrasteringens metod kan jag ställa frågan hur de olika beståndsdelarna på platsen
sammanförs och skapar en helhet. Och med hjälp av perspektivering kan jag i helheten på
platsen analysera vilka nyckelsymboler som faktiskt är de viktiga för platsens identitet.

7.1 Platsen med trafik
Under den eftermiddagen jag och de tre eleverna gick runt på skolgården och kom till den
första platsen så stannade de upp. De pratade och reflekterade med varandra om vilken vinkel
de skulle ta fotografiet ifrån. Efter bilden var tagen så pratade vi om platsen:
Sebastian: Varför känns det här otryggt?
Emelia: För här kör mopederna upp och in
på skolgården. Ibland
så kör dem skit snabbt. Så man måste vara
försiktig.
Alice: Sen kan det stå elever och hänga här
med sina mopeder runt den här saken så
man går snabbt förbi
Sebastian: Det är alltså otäckt även fast du
har skolan rakt fram?
Emelia: Ja, skolan ligger ändå rätt så långt bort.

Att komma till skada av fordonstrafik är inget som bara finns inom skolans område. Utan den
känslan kan uppstå vartsomhelst i trafiken. Med de tre eleverna jag förde samtal med, beskrev
de som att känslan uppstår dagligen på platsen när de går förbi som då gör att platsen upplevs
som otrygg.

7.2 Platsen kring gymnastiksalen
Vi gick vidare på skolgården och hamnade på baksidan av gymnastiksalens byggnad som
ligger lite avskilt.
Alice: Här går man aldrig förbi
Sebastian: Varför inte?
Alice: Alltså, det ligger så off från skolan. Ligger liksom I andra änden och ingen ser här.
28
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Emelia: Vissa elever sitter här och röker, dem som skolkar och ropar till andra som går förbi.
Sebastian: Vad brukar dem säga då?
Alice: Alltså dem har aldrig ropat till mig
men jag har hört dem säga till vissa, “vad
glor du på” och typ “gå härifrån”.
Sebastian: Men det finns väl människor som
går längs vägen och på bron? Hjälper inte
det att det känns tryggare?
Emelia: Nää. Alltså, vi är ju här på dagtid
och slutar tidigare än vissa vuxna så det går
inte så mycket folk här på dagarna.
Sebastian: Men ligger inte idrottsingången
bara runt hörnet (till höger i bilden).
Emelia: Deras fönster är på den här sidan, men ingången är runt nästa hörn.

Något som verkar vara en tydlig aspekt till varför platsen upplevs som otrygg hos eleverna är
att det finns andra elever som befinner sig på den här platsen. Deras närvaro, utrop samt att
platsen ligger avskilt. De tre aspekterna tillsammans skapar en otrygghetskänsla. Utan
eleverna så uppfattade jag det som att platsen inte är otrygg för elever som går förbi. Och som
Schulz nämner att alla de beståndsdelar som platsen består av, specifikt eleverna, skapar det
en helhet och en karaktär till den här platsen.

7.3 Möte med läraren och hans två platser.
När jag återvände till skolan en annan dag för att träffa läraren var hans pågående lektion på
väg att avslutas. Jag ställde mig i hörnet och observerade hur han avslutade lektionen.
Efter eleverna hade gått började vi diskutera om vad jag hade tänkt ut hur han kan hjälpa mig.
Sebastian: Jag har tänkt att vi ska gå ut och fotografera. Jag har intervjuat några elever om vad de
upplever för otrygga platser inom skolans område. Därför tänkte jag att vi kan gå en runda och
fotografera områden du som lärare och person upplever som otrygga.
Adam: Det kan bli knepigt.
Sebastian: Varför då?
Adam: Jo för jag är en väldigt trygg människa och upplever sällan att jag känner mig otrygg på platser.
Sebastian: Så det finns ingenting på skolans område som du anser otryggt? Mopeder som kör? Eller
kanske snöras nu när det har snöat så mycket?
Adam: Nää inte direkt.
Sebastian: Hmm okej, men om vi gör såhär istället för att få ut något ur det här mötet. Finns det någon
plats på skolan som du absolut känner är en trygg plats.
Adam: Här! (Uttrycker Adam och pekar runt i sin sal och skrattar)
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Sebastian: Jo det förstår jag men om vi utesluter inomhus då jag gör min undersökning baserad på
utomhusområden.
Adam: (Adam tänker) Det skulle nog vara ingången till skolan.
Sebastian: Då går vi dit och fotar!

När vi väl går ut på skolgården och jag lämnar över min kamera till Adam och visar
hur den fungerar så frågar jag honom
varför han valt just den här platsen som
den tryggaste.
Adam: Jo men det är för här man går in
och ut. Och det är här man går för att
komma hem (Adam skrattar igen)
Sebastian: Finns det någon mer plats som
skulle vara en trygg plats?
Adam: Ja men det skulle väl vara bilen
och där den står.

Vi begav oss dit och den parkeringsplats som Adam har använt ligger alldeles bredvid en av
platserna som eleverna identifierade som otrygg.
Det som skiljer från elevernas bild och perspektiv från Adams, är att Adams fokus
var att han känner sig trygg med sin bil mer än vad han beskrev platsen. Det är dock
intressant att tänka varför han ställde bilen
just här. Men i bilden visar jag med den
inringade delen vart platsen som eleverna
pratade om ligger i jämförelse där Adam
parkerat.
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7.4 Tecken på in- och utgången
Efter att ha studerat de bilder som eleverna och läraren tagit mer noggrant så ser jag med hjälp
utav perspektivering att det finns någonting som skiljer sig mellan de otrygga platserna
jämfört med de trygga platserna. Och det är att det är fri sikt från alla håll och inte
ligger avskilt. Om man går in djupare i den första bilden som Adam tog så ser man att det
finns glas runt om hela ingången samt att
det är glas dörrar. Det gör att elever och de
vuxna/lärare som befinner sig i närheten
kan se om något händer. I jämförelse med
de andra platserna som eleverna visade
mig som ligger i avskildhet och av flera
byggnader som skapar en form av
isolering.
Bilden utgår däremot från en lärares
perspektiv och inte utifrån elevernas. Men efter att ha haft samtal med elever angående
vuxnas närvaro, och citerar igen vad Emelia sa angående en av de otrygga platserna ”Nää.
Alltså, vi är ju här på dagtid och slutar tidigare än vissa vuxna så det går inte så mycket folk
här på dagarna.”
Det verkar som att hon menar att en av de faktorer som spelar roll för platsens
otrygghetskänsla är att det inte finns någon vuxen i närheten. Om det då skulle vara en vuxen
i närheten av de otrygga platserna oftare, då hade stämningen av platsen ändrats. Platsen
påverkas även av vilka människor som använder sig av platsen och deras närvaro ändrar
stämningen till något helt annat som Schulz pratar om. Han beskriver om att det är de flera
element som utformar platsens identitet och atmosfär. När en vuxen är närvarande på platsen,
läggs det till ett element och platsens identitet ändras än om en vuxen inte befinner sig på
platsen.
Rum betecknar den tredimensionella organisationen hos de element som utgör en plats, betecknar
karaktär den allmänna atmosfär som utgör den mest omfattande karaktären hos en given plats. Istället för
att skilja mellan rum och karaktär är det förstår möjligt att använda ett enda omfattande begrepp,
exempelvis upplevt rum.29

Alltså får karaktären på platsen som väcker en otrygghetskänsla ett nytt elements om en
vuxen skulle använda platsen eller om hen skulle patrullera runt omkring det området. Om
29
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man analyserar vad det Emelia säger under samtalet vid bron så är hon tydlig med att säga att
det inte går så mycket folk här på dagarna och att hon menar att elever/ungdomar är själva
runtomkring de platserna. Så genom att ha en lärare/vuxen i närheten så kan det öka
trygghetsfaktorn för de elever som känner sig otrygga. Och genom att det finns fri uppsikt vid
ingången till skolan på grund utav dess fönster och att vuxna/lärare även elever kan ingripa
vid händelser.

7.5 Tecken på parkeringsplatsen
För att synliggöra de tecken och nyckelsymboler, som Ehn & Löfgren nämner angående
perspektivering, som finns på parkeringsplatsen så har jag i bilden använt mig av den
gestaltande delen i undersökningen. Jag har ringat in och namngett med B, C, D, E, F.
Det mest uppenbara med den här platsen är att platsen är mer öppen där bilen står parkerad.
Det enda stora föremålet som gör att bilen
står avskilt är de andra bilarna som står
bredvid, inringning C. I jämförelse med
elevernas plats där det är flera strukturer
som skapar elevernas otrygga platser. Det
som är orange inringat med bokstaven E,
finns det ett stort blått hus, en form av
parkeringshus som har väggar och tak men
utan dörr, och även massa växter som träd
och buskar, inringning B. Vilket gör att platsen är mer avskild än där Adams bil står parkerad.
Varför Adam parkerade bilen där kan bero på flera olika anledningar. Schulz nämner däremot
i sin text:
”Den vardagliga erfarenheten lär oss att olika handlingar kräver olika omgivningar för att
kunna ske på ett tillfredställande sätt.30”
Schulz säger i citatet ovan, att den ”vardagliga erfarenheten” som att till exempel se i nyheter
att det har skett vandalism på bilar, eller för att koppla det mer till i Adams fall att mer
avskilda platser ökar risken för skador i all form. Så i det här fallet så parkeringens öppenhet
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kan vara en av de anledningar till att Adam lämnar bilen där ”på ett tillfredställande sätt”.

7.6 Platsen nära parkeringsplatsen och dess tecken
Jag hade ett mer djupgående samtal med eleverna på en plats som ligger ungefär 150-200
meter ifrån av Adams plats (det som var inringat E och D i bilden ovan). Samtalet med
eleverna lät såhär:
Sebastian: Så här brukar det alltså vara
vissa elever som står?
Alice: Ja och det är jobbigt tycker jag.
Ibland så står dem här och röker, skoj bråkar
och är högljudda.
Sebastian: Står dem då under taket?
Alice: Ja.
Emelia: Jag tycker det är jobbigt för om jag
går upp för trappan och bara rakt fram så går
det fortare hem till mig än om jag skulle gå
runt.
Sebastian: Brukar du gå runt?
Emelia: Nej alltså, jag brukar alltid gå här men när det står en grupp här när man ska gå förbi känner man
sig lite otrygg. Man har ju läst i tidningar och sett på Youtube och så när det är bråk på skolor.
Sebastian: Går ni alla förbi här?
Alice+Thor: Nej, vi går från andra hållet. Men ibland när man ska ta bussen till stan så hör man hur de
låter när man står vid busshållplatsen.
Sebastian: Och det är ingen lärare som går hit? Rastvakter eller så?
Emelia: Inte vad jag sett.

Genom att analysera vad eleverna pratar om så har jag igen ringat in bilden i 6 ringar och
namngett dem A, B, D, E, H samt lagt till
2 pilar som ska förstärka förståelsen.
Till och börja med så pratar Emelia om en
trappa som hon tar för att komma till och
från skolan. Den lila inringningen som
leder till en pil som visar vilket håll hon
går åt för att ta sig hemåt, inringning H.
Och vi kan se att direkt när hon kommer
upp från trappan så har hon en vägg på
20

hennes högra sida med klotter och känslan av att man befinner sig på trångt utrymme uppstår
då det bara finns utrymme till vänster om henne. Efter väggens slut så öppnar sig
parkeringsplatsen upp och det blir ett mycket större utrymme. Men inringningen D, direkt
efter klotter väggen, så med min deltagande observation kan jag konstatera att det som Alice
säger att ”ibland står dem här och röker” stämmer.
Här är en fältanteckning av vad jag observerade:
Vid parkeringen:
2 tjejer och 3 killar. De alla stod i en grupp strax utanför taket till parkerings ”huset” och pratade högt och
ena tjejen skrek till dem andra ”Men lyssna då!” och puttade på en av killarna. Den andra tjejen och
killarna verkade röka varsin cigg medans hon som skrek till delade samma cigg som killen hon puttade
på.

I bilden ovan har jag gulmarkerat (B) en beståndsdel i min tolkning av platsens identitet.
Schulz menar i sin text att naturen spelar en roll i vår vardagliga struktur, och att naturen
bildar en ”utsträckt, omfattande totalitet”31 Med naturens hjälp, så är det en av de
beståndsdelar som ger omgivningen en omfattande identitet. Till skillnad från Adams
parkeringsplats, där man kan se hela vägen från skolan och dess skolgård. Så får den här
platsen en annan form av identitet av dess byggnader och naturens bidrag. Här vill jag även
påpeka att det är i stort sätt omöjligt att se vad som händer på den här platsen från skolans
område. Utifrån en annan vinkel som eleverna tog så kan vi se i de inringade fälten igen hur
mycket avskildhet som naturen bidrar med. Som bilden tydligt visar i inringningen F så ser vi
att under en vanlig svensk höst dag där löven har börjat falla så ser man en röd byggnad som
tillhör skolan och där främst särskolan
håller hus. Bortsett från det så ser vi knappt
någonting av skolan. Med hjälp av den
växtligheten och att platsen ligger på högre
marknivå så är det näst intill omöjligt att se
vad som händer på den här platsen. Just
denna aspekt la jag märkte till när jag gjorde
min deltagande observation på platsen.
Eleverna stod runt hörnet i den blå
markerade cirkeln (D), vilket gör att eleverna kan stå avskilt.
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7.7 Deltagande observation av platserna
Efter de samtal jag haft med eleverna ville jag se om det de har nämnt faktiskt uppstår.
Som jag tidigare nämnt så ägnade jag två dagar under lunchtid att observera och jag förde
fältanteckningar.
Den första platsen jag undersökte var vid busshållplatsen. Det var en kille och två tjejer som befann sig
där och alla tre satt på bänken och hade sina mobiler framme. Ena tjejen hade sina ben över den andra
tjejen och turades om att visa varandra vad de såg på sina mobiler och skrattade. Alla tre satt även och
rökte i kuren, tjejerna delade på varsin cigarett medan killen rökte sin egen.
Jag hörde massa ljud från bakom busshållplatsen, den plats som ligger vid ”parkeringshuset”. Jag tog mig
runt och såg att det var två tjejer och 3 killar som stod och hängde där. Då jag befann mig för långt bort
för att höra vad de pratade om bestämde jag mig att observera kropp språk. Bara efter någon minut hörde
jag en av tjejerna skrika ”Men lyssna då!” och puttade en av killarna. De resterande verkade inte bry sig
och fortsatte deras samtal.
Alla rökte varsin cigarett utom tjejen som skrek, för hon verkade dela cigg med killen hon puttade på.
Strax efter det återvände de ned till skolan igen.
Den andra dagen bestämde jag mig för att åka till där mopederna kör in på skolgården. När jag då kom
fram och skulle parkera längs vägen kom det två tjejer i raskt takt från skolan och rundade hörnet vid
bommen. Där tände de en cigg som de turades om med att röka. Ingen av tjejerna hade jacka på sig så de
hoppade upp och ned med armarna runt omkring midjan för att hålla sig varma. Efter bara några minuter
senare så var ciggen fimpad på marken och de två tjejerna skyndade sig tillbaka till skolan.
Innan jag hann skriva klart mina anteckningar och gå ur bilen kom fyra killar gående från skolan. De
verkade vara på glatt humör för de knuffade och puttade varandra fram och tillbaka. När de passerade en
kundvagn som stod vid bommen så puttade de den med. De hängde på varandra och två killar sprang
fram och tillbaka mellan varandra och sprang upp på kullen/berget längs vägen och gömde sig sedan
bakom den gråa klossen. Den klossen som eleverna jag hade samtal med förklarade att ibland står det
elever där och hänger. De här två killarna hoppade fram och försökte skrämma de andra två som av okänd
anledning sparkade på bommen. Därefter började de sjunga en ramsa jag inte kände igen och fortsatte gå
mot antingen centrum eller busshållplatsen.

Genom att ha observerat de platser som eleverna fotograferade kan jag utgå från min egen
observation och instämma att det faktiskt befinner sig elever på dessa platser. Tre platser som
hade elever närvarande rökte, varav två av dessa fyra väsnades och var högljudda.
Jag la även märke till att de platser där eleverna rökte så var de väldigt noga med att inte
synas ifrån skolan.
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8 Tolkning och resultat
Vad är det då som kännetecknar otrygga platser på skolområdet? Jo det är flera orsaker som
skapar en otrygg plats, en kedjereaktion. Det är flera beståndsdelar som skapar en plats
identitet och karaktär som Schulz skriver:
Vi menar en totalitet av konkreta ting med materiell substans, form, textur och färg. Tillsammans
bestämmer dessa ting en miljökaraktär, som är platsens väsen.32

8.1 Platsens närvaro/frånvaro
En av de första beståndsdelarna är att platserna tagna av elever ligger avskilt från vuxna och
deras närvaro är frånvarande hos de otrygga platserna för de ligger i skymundan. Utom inoch utgången som Adam fotograferade, genom dess glasväggar så upplevdes platsen som
trygg. Just för att elever och de vuxna/lärare som befinner sig i närheten kan då se om
någonting skulle inträffa.
Då kan vi konstatera med hjälp av de samtal jag haft med elev och lärare samt det som Jessica
Andersson och Anna Frisén skriver om i ”Trygg på skolgården?”
Eleverna associerar lärare med trygghet. De upplever att det känns bra och säkert när lärare är ute på
rasterna. Det betyder att lärarna påverkar elevernas trygghet positivt. Det som elever upplever är tryggt
med lärare är att de finns i närheten i fall eleverna behöver hjälp33

De pratar om en trygghet hos lärare om de befinner sig ute på rasterna. Ett till citat ur texten
pratar eleverna om att en annan trygghet som finns hos lärare är när det inte spelar någon roll
vilken lärare man går till. De finns för alla.
Eleverna upplever att det är tryggt att kunna gå till vilken lärare som helst, inte bara den egna
klassföreståndaren eller kända ämneslärare. Det är inga begränsningar utan alla lärare är till för alla elever
på skolgården. Tryggheten består också av att eleverna vet var läraren finns. Det finns situationer där
eleverna säger att lärarens närvaro är en förutsättning för trygghet34

Lärares närvaro gör en så står skillnad för eleverna. Utan lärares/vuxnas närvaro så skapar det
en form av otrygghet hos eleverna på dessa platser.
Vilket leder till nästa beståndsdel. Vilket är de människor som befinner sig på platser där en
vuxens/lärares närhet inte är närvarande.
32

Norberg-Schulz Christan (1999). Fenomenet plats s.91. I Kairos (1999) Arkitekturteorier. Stockholm: Raster
Andersson, J & Frisén, A (2008). Trygg på skolgården? En kvalitativ studie om faktorer som skapar trygghet
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8.2 Platsens människor
Genom mina deltagande observationer på de platserna så kan jag konstatera att det är elever
som befinner sig på platserna som beskrivs otrygga. De elever som befinner sig här använder
dessa platser som sociala rum. Och något alla de elever som befanns sig där hade något
gemensamt. Det var att de rökte själva eller var med i gruppen där andra rökte. Hur fungerar
då rökning inom skolans område?
I tobakslagen (1993:581) paragraf 2 står det att:
Rökning är förbjuden
-

i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom
samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,35

Att lagen säger att det är förbjudet att röka på skolgården är något som gör att eleverna
behöver hitta en plats där någon inte upptäcker de så de blir påkomna. Rökning i sig är inte
den anledning som orsakar otrygghetskänslan. Utan genom de samtal jag haft med eleverna så
förekom det att eleverna som befann sig på platserna har sagt saker till människor som går
förbi som kan kännas som hotfulla. Något som inte ska ske inom skolans miljö.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser36.

Vi kan dock inte utesluta att rökning inte är en av de beståndsdelarna till platsens identitet.
För det är i grunden rökningen som verkar skapa den här kedjereaktionen. Elever som måste
ha sin rökpaus behöver hitta en plats där de kan komma bort från vuxna/lärares och andra
elevers närvaro. Eleverna bryter mot lagen och för att inte bli påkomna så måste de hitta en
plats som underlättar deras handling.
Vi har påpekat att olika handlingar kräver platser med olika karaktärer. En boplats måste vara skyddande,
ett kontor praktiskt, en festsal festlig.

37

35

https://lagen.nu/1993:581
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En annan otryggsfaktor som är påverkande av vissa elever, och det är där eleverna kör sina
mopeder. Otryggheten uppstår även när de elever som åker ”skit snabbt” på sina mopeder.
Vilket Jessica Andersson och Anna Frisén också pratar om i sin undersökning.
Även om bilarnas närvaro kan vara befogad är detta är något som eleverna reagerar på och har påtalat i
intervjun. Stina säger rakt ut: ”Jag tycker inte om att det kommer bilar emot mig och så.” Detta skapar
ingen permanent känsla av otrygghet då detta inte är något som sker dagligen och det förekommer heller
inte i elevernas tankar dagligen men det skapar en rädsla för stunden.38

Men framförallt är den beståndsdel som orsakar största otryggheten är att platsen ska vara
avskild, vilket är nästa del som utgör otrygga platserna identitet.

8.3 Platsens avskildhet
I mitt gestaltningsarbete och analys har jag kunnat markera vad de otrygga platserna eleverna
fotograferade hade gemensamt, vilket var att de alla låg avskilt från fri uppsikt. (Om man
bortser från mopeduppfarten som har en annan form av otrygghetsfaktor.)
Platserna låg antingen runt ett hörn eller hade en slags barriär av antingen växter eller
byggnadsstrukturer som gjorde att platserna hamnade i avskildhet. Vilket jag synliggjorde i
”Platsen nära parkeringsplatsen och dess tecken” avsnittet.
De här tre beståndsdelarna jag har fått fram i min undersökning är det som skapar platsen
karaktär. Det är bristen på en lärares närvaro på de ”icke platser” som ligger skymundan som
gör att elever som vill komma bort från vuxnas/lärares närvaro som skapar denna otrygga
plats karaktär.
Karaktären bestäms av hur ting är och den ger vår undersökning en bas i den vardagliga livsvärldens
konkreta fenomen. Bara på detta sätt kan vi helt och fullt fatta genius loci; platsens ande.39
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8.4 Gestaltning
Min gestaltning i den här undersökningen har varit betydelsefull för att ha kunnat synliggöra
de tecken som elever och lärare har beskrivit som otrygga. Då jag analyserat de fotografier
som eleverna och läraren har tagit och markerat ut vilka tecken som skapar den här
otryggheten, har det lett till att texten blir lättare att förstå med hjälp av gestaltningen.
Men förståelsen kommer bara om du läser texten och betraktar bilderna parallellt. För utan
texten blir gestaltningen väldigt abstrakt och oklar. Det blir snarare motsatsen till tydlighet.
Men genom att läsa undersökningen så ökar det förståelsen för vad de olika färgkodningarna
faktiskt betyder. Och har man bilderna parallellt till när man läser de samtal jag haft med
eleverna så kan man förstå vad det är eleverna pratar om.
Jag anser därför att min gestaltning spelar en viktig roll i min undersökning. Tack vare de
färgkodningar på elevernas fotografier, ökar det tydligheten i vad det är de berättar om, och
därefter ökar det tydligheten/förståelsen i texten när man läser den.

9 Övriga kommentarer
Den här undersökningen har relevans för min framtida undervisning. I undersökningens
resultat kom jag fram till lärarens närvaro och avskildheten kan vara en av
otrygghetsfaktorerna utomhus. Men jag har under pågående undersökning insett att dessa
faktorer kan finnas i inomhusmiljöer också. Det finns säkerligen platser i skolan som lärare
kanske inte alltid befinner sig på, vilket den här undersökningen visar. Till exempel under de
bildpraktiker jag haft under mina år på Konstfack så var bildsalarna inte helt fyrkantiga med 4
väggar. Det var rum som: ”vanligt” klassrum, rum för lera, fotostudio, datasal och korridorer
som inte var bredare än 2 personer i bredd. Så den avskildhet som den här undersökningen har
konstaterat på utomhus miljöer finns även inomhus. Och som det står i läroplanen att ”skolan
ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten”. Det är något jag kommer
ha lättare att upptäcka tack vare den här undersökningen. De tecken som jag fick syn på från
de samtal och intervjuer med eleverna, samt analysen på deras fotografier, gav mig ett
perspektiv jag inte tidigare haft. Så dessa tecken är något jag personligen kommer hålla extra
utkik efter i min framtida undervisning och lärarroll. Men jag kommer även att använda det
här temat för att skapa ett undervisningsmaterial för elever. För att det öppnar även kanske
ögonen hos eleverna att se dessa tecken och synliggöra otrygga platser i skolan. Det är vi
tillsammans som är beståndsdelarna som skapar skolans miljö.
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