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Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattning om trygghet, hur 
de arbetar för att skapa den samt hur de tolkar sitt ansvar för trygghetsarbetet. 
Genom en kvalitativ metod, bestående av intervjuer med sju verksamma pedagoger, 
skapades en bild av hur trygghetsarbetet ser ut. Pedagogerna förklarade sin syn på 
trygghet, och vad som krävs för att det ska finnas och fungera. De talade bland annat 
om vikten av rutiner, gemensamma förhållningssätt inom lärarlaget, föräldrakontakt 
samt ett positivt bemötande. Några slutsatser som gått att utläsa är att 
samhällsförändringar påverkat både trygghetsarbetets utförande, samt 
ansvarsförståelsen kring den. Barns känsla av trygghet i hemmet påverkar också 
deras uppfattning om trygghet i skolan. Det råder inga tvivel om att tryggheten är 
viktig för pedagogerna, men den får inte lika stort utrymme i styrdokument eller i 
skoldebatten.  
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1 Inledning 
 
I en artikel skriver Jällhage (DN, 2011, 28 januari) om den statistik som Barn- och 
elevombudsmannen presenterat som visar att anmälningar om mobbning nästan 
fördubblats mellan 2009-2010. Sådan statistik är inte ovanlig i dagstidningarnas 
ledare eller i den svenska skoldebatten i övrigt. Arrhenius (2012), generalsekreterare 
för Friends, hänvisar till undersökningar från Skolverket och Lärarnas Riksförbund 
som vittnar om en allt mer ojämlik skola. Det Arrhenius saknar i förslagen som sedan 
dykt upp är trygghetsfrågor. ”Ett barn som känner rädsla och oro kan aldrig förväntas 
prestera bra” skriver han. Arevik (2014) frågar sig hur det står till med arbetsron i 
den svenska skolan med hänvisning till rapporter från Skolverket, SCB, Lärarnas 
Riksförbund och Arbetsmiljöverket. Dessa vittnar om både lärarnas och elevernas 
upplevelse av ett försämrat klassrumsklimat och arbetsro. Problemen stannar inte 
heller bara i skolan, Arevik pekar på studier där eleverna uppger sömnbrist, magont 
och generell oro som följd.  
 
Med sådan dyster statistik och oroande utveckling kan man fråga sig hur det står till 
med tryggheten i den svenska skolan idag. Att kunna känna sig trygg är varje 
människas rättighet, detta står bland annat uttryckligen med i FN:s förklaring av 
mänskliga rättigheter. Om en elev inte kan känna sig trygg i sin egen skola är det med 
andra ord en allvarlig brist. 
 
Något som ofta saknas i medias skoldebatt är lärarnas röster. Det är de som har det 
yttersta ansvaret för att det dagliga arbetet i skolan ska fungera, både 
kunskapsmässigt och socialt. Det framgår inte hur lärarna ser på statistiken, eller vad 
de gör rent praktiskt för att säkra en trygg skolgång för sina elever. Om deras åsikter 
och erfarenheter kunde lyftas fram i ljuset skulle kanske situationen kunna förändras. 
Ett större samarbete på nationell nivå skulle kunna vara till gagn för pedagoger att 
hantera skolsituationen och barnen som känner sig otrygga i den. Denna studie syftar 
till att lyfta fram just några sådana röster, samt jämföra dem och se om 
ansvarsförståelsen för trygghetsarbetet är gemensamt eller ej. Studien riktar sig mot 
verksamma lärare i grundskolans tidigare år samt förskoleklass. Begreppet trygghet 
problematiseras och diskuteras i ett pedagogiskt sammanhang.  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur lärare kan arbeta för att skapa ett tryggt klassrumsklimat 
för elever i förskoleklass och lågstadiet.  
 
Frågeställningar utifrån syftet: 
 
Hur tolkar lärare trygghetsbegreppet? 
Hur ser lärare på sitt ansvar att skapa trygghet? 
Hur arbetar lärare för att skapa och hålla ett positivt klassrumsklimat?  
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Begreppsförtydling 
Enligt Nationalencyklopedin (NE) innebär trygghet frihet från hotande eller oroande 
inslag i sitt liv och sin omgivning. NE skriver vidare att en trygg person är någon som 
uppvisar lugn och är obekymrad.  

Den svenska definitionen av ”trygghet” saknar motsvarighet på engelska, det finns 
inte ett enskilt ord som har samma innebörd. NE översätter begreppet till ”safe”, 
alternativt ”security”. Orden kan i sin tur översättas tillbaka till svenska som trygg, 
säker eller skydd. Därför är det viktigt att se till en engelsk källa som helhet för att 
avgöra om den kan sägas behandla trygghet. 

Hen är ett könslöst pronomen som kan användas istället för ”han” eller ”hon”, skriver 
NE. I denna studie används hen i den löpande texten till exempel vid teoretiska 
exempel där könet inte är av relevans och i presentationen av insamlad data i syfte att 
anonymisera informanterna. 
 

3.2 Vikten av trygghet i ett pedagogiskt sammanhang 
Stensmo (2008) beskriver olika sorters behov, efter Maslows taxonomi 
(behovshierarki), som är gemensamma för alla elever. Ett av dessa är 
trygghetsbehovet. Stensmo skriver att en otrygg elev kan vara både rädd och ängslig 
vilket i sin tur blockerar lärandet då elevens energi går åt till att försöka kontrollera 
sin ångest. Ångesten kan till exempel bestå i oro över skolarbetets krav och 
omfattning, eller en känsla av utsatthet på grund av till exempel mobbing eller 
trakasserier. Förutsättningar för trygghet kan vara säkerhet/beskydd, struktur, 
normer, gränser, med mera, skriver Stensmo.  
 
Det finns de som gör skillnad på inre och yttre trygghet. Wahlström (1993) anser att 
den yttre tryggheten är väl definierad i Sverige i form av till exempel flytvästar, 
cykelhjälmar och dylikt. System och bestämmelser kring säkerhet påverkar alltså vår 
yttre trygghet. Den inre tryggheten anser hon däremot att svenska skolan, samt andra 
myndigheter, är sämre på att skapa. Ett barn som känner inre trygghet kan, enligt 
Wahlström: hävda sin åsikt, vågar ta beslut, vågar hävda sin rätt, vågar lyckas, är 
trygg i sig själv och sina förmågor, med mera. Den inre tryggheten har mycket 
gemensamt med Wahlströms definition av självförtroende, och hon skriver också att 
trygghet är en förutsättning för gott självförtroende och god självkänsla. Hon är 
kritisk mot den svenska skolan och anser att den skapar otrygghet i form av orimliga 
krav och en lärmiljö där det inte är acceptabelt att misslyckas.  
 
 

3.3 Teorier om trygghet 
Precis som Stensmo (2008) använder Wahlström (1993) den Maslowska taxonomin 
för att illustrera vikten av trygghet. I Maslows(1943) taxonomi är det den yttre 
tryggheten som avses: frihet från hot. Maslow drar dock paralleller mellan känslan av 
yttre trygghet och utvecklingen av självkänslan och självförtroendet. Hans taxonomi 
kan illustreras på följande sätt: 
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     (Fig. 1) Maslows taxonomi  

 

Detta är nyckelbegrepp som återfinns i de fem behov som Maslow (1943) presenterar.  
Hans taxonomi illustrerar de behov en människa behöver uppfylla för att känna 
motivation. När de fysiologiska behoven tillgodosetts såsom bostad, tillgång på mat, 
etcetera, kommer vi till trygghetsbehovet som bland annat innefattar skydd från 
sjukdomar, hot och dylikt från vår omvärld. Trygghet och säkerhet innebär också att 
det dagliga livet fungerar på ett visst sätt. För att förklara detta anger Maslow barnet 
som exempel. Barn trivs och frodas då det finns fasta rutiner, människan i sig kräver 
rutiner för till exempel sömn och mat. Det handlar också om förväntningar, barn 
känner sig trygga med föräldrar som är konsekventa. ”For instance, injustice, 
unfairness, or inconsistency in the parents seems to make a child feel anxious and 
unsafe” förtydligar Maslow (s. 7). För att kunna nå det sista steget, det 
självförverkligande, måste alltså de övriga behoven vara tillgodosedda. Då har 
människan utvecklat en självkänsla och en självsäkerhet, skriver Maslow. Människan 
är trygg i sig själv.  

Daniel Sterns teori om barns självutveckling följer en liknande taxonomi som den 
Maslow(1943) beskriver. Brodin och Hylander (1997) översätter hans tankar, och 
förklarar att Stern inte ser på barns utveckling som något som kan delas upp i 
tidsbestämda faser. Däremot finns det ett antal ”relaterandedomäner” som barn 
behöver genomgå för att utveckla sin identitet. Den första domänen, samvaro, 
uttrycker samma behov som Maslow anger. Domänerna som följer, enligt Brodin och 
Hylander, är samspel, samförstånd, samtal och sammanhang. De beskriver att barn 
behöver finna en slags trygghet för varje domän för att de ska kunna utvecklas till sitt 
eget ”jag”.  
 
Behovet av trygghet återfinns också i den sociokulturella teorin. Hundeide (2006) 
förklarar att det sociokulturella perspektivet bygger på att vi föds in i en social 
gemenskap. Barn utvecklas inte oberoende av omvärlden, de är direkt formade av 
den. Vårdnadshavare, pedagoger och andra vuxna som står nära barnet fungerar som 
vägledare genom denna utveckling Därför, skriver Hundeide, är det väsentligt att 
dessa vägledare utgör en trygg bas. Deras roll att leda och stötta barnet är avgörande 
för att barnet ska kunna tolka sin omvärld och bli en aktiv del av den.  
 

3.4 Avsaknad av trygghet och dess konsekvenser 
Om barn saknar den inre trygghet som Wahlström (1993) beskriver kan det enligt 
henne skapa problem för deras självutveckling. Ogden (2001) är inne på samma spår 
då han utreder problembeteenden i skolan. Familjefaktorer har en stor inverkan på 
barns beteende, skriver han. Dessa faktorer kan vara allt från separationer, låg 
inkomst till drogmissbruk. Emotionell negligering, otydlig gränssättning, brist på 
engagemang och närhet har också visat sig vara gemensamma nämnare. Samma 
omständigheter lyfter också Maslow (1943). Han tar upp flera exempel på fysiska och 
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psykiska övergrepp, men också faran i att ständigt utsätta barn för obekanta 
situationer, människor och fenomen. Allt detta bidrar till en känsla av instabilitet och 
otrygghet, och kan leda till att barnen utvecklar ett lika instabilt och inkonsekvent 
beteende. Några av dessa faktorer kan också finnas i skolan och bidrar till en utsatt 
elevs fortsatta problembeteende, skriver Ogden (2001). Exempel på där det kan brista 
är när varken läraren, eller skolverksamheten i övrigt, är lyhörda för elevens 
personliga och pedagogiska behov och därför inte gör några anpassningar i miljön. 
Detta kan i sin tur leda till omöjliga krav och förväntningar på eleven. Om läraren 
lägger för stor vikt vid elevens problem, och missar att uppmärksamma ett positivt 
beteende kan det också leda till fortsatt utsatthet. Ogden förklarar att barn som 
hamnar i en negativ utvecklingsspiral ofta söker stöd och trygghet hos kamrater med 
liknande erfarenheter. Där ses deras problembeteende som en tillgång, och den 
negativa utvecklingen kan fortsätta. 
 
Stensmo (2008) ser bristande trygghet som en blockering för inlärning. Samma 
slutsats drar Wahlström (1996) då hon skriver att otrygghet leder till dåligt 
självförtroende, och självförtroendet är en förutsättning för ett lyckat lärande.  
 

3.5 Styrdokumenten om trygghet - nu och då 
I skollagen (2010:800)finns ett kapitel titulerat ”Trygghet och studiero.” Under 
denna rubrik står bestämmelser kring bland annat arbetsmiljö, disciplinära åtgärder 
samt ordningsregler. Där beskrivs vilka (möjliga) åtgärder läraren, rektorn samt 
skolan ska använda för att säkra en trygg skolmiljö (när något inträffat). Många av 
åtgärderna innebär avstängning, eller på annat sätt avlägsnande av en elev, till 
exempel:  

 14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att 
 stänga av en elev helt eller delvis om 1. det är nödvändigt med hänsyn till 
 övriga elevers trygghet och studiero 

I ett remissvar till den föreslagna nya skollagen 2009 (Ds 2009:25) kom ett yttrande 
från Riksförbundet Bris. De förklarar att de förstår nödvändigheten bakom 
disciplinära åtgärder för att upprätthålla tryggheten och studieron, om elevens 
beteende går ut över dessa. Men de anser att lagen saknar beskrivning av skolans 
ansvar att utreda och ge eventuellt stöd till eleven i fråga. Vem ska ta ansvar för en 
elev som utvisats ur klassrummet, undrar de. Skollagen har flera paragrafer rörande 
utredning av elevers beteende, men detta först efter upprepade förseelser. Bris 
efterfrågar ett förtydligande gällande skolans ansvar gentemot den elev som 
disciplineras enligt lagen. Något sådant förtydligande har inte lagts till i gällande 
skollag. Skolverket erbjuder juridiskt vägledningsmaterial i frågan (Skolverket 2013). 
Det står inget om just skolans ansvar gentemot den elev som varit föremål för en 
disciplineringsåtgärd, däremot att ordningsregler bör sättas upp i samråd med 
eleverna så att de har en chans att bli väl införstådda med dem och uttrycka sin åsikt 
kring dem. 

Begreppet ”trygghet” står ordagrant med i läroplanen Lgr 11, bland annat i Kapitel 1, 
under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande”. Skolans sociala gemenskap 
ska ge eleven trygghet samt lust att lära, står det att läsa. Där anges också att det är 
hemmet som i första hand grundlägger trygghet och självkänsla, men att skolan också 
har en viktig roll, och är en plats där elever ska få känna att de kan lyckas. 
Upplevelsen av att lyckas är något som Wahlström (1993) efterlyser för elever i 
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svenska skolan, trots att den då gällande läroplanen Lgr80 uttryckligen säger att: 
”För elevernas motivation är det centralt att de har näraliggande, klara etappmål att 
sträva emot. De måste kunna uppleva att de lyckas, lär sig något och gör framsteg.” 
Detta upplever trots allt Wahlström som något eftersatt. 
 
Lgr80 tar precis som Wahlström upp vikten av inre trygghet och dess betydelse för 
barnens förmåga att tillägna sig kunskaper, en formulering som inte återfinns i Lgr 
11. 
 

3.6 Teorier kring hur läraren kan skapa ett tryggt klassrumsklimat 
Stensmo (2008) ger exempel på frågor man som lärare kan ställa till sina elever för 
att utvärdera tryggheten i sitt klassrum. Till exempel:  

”Är varje skoldag väl organiserad?” 
”Är den disciplin som används i ditt klassrum rättvis?” 
”Kan du säga vad du tycker och vill till klassen?” (s. 133) 
 
Frågorna berör kontroll och disciplin, vilket är något Stensmo behandlar utförligt i 
sin bok då den beskriver ett pedagogiskt ledarskap. Beträffande disciplin förklarar 
Stensmo att målet är självdisciplin, att elever ska kunna reglera, kontrollera och 
planera sitt beteende och arbete självständigt. Exempel på hur läraren kan hjälpa 
eleverna att uppnå detta är att visa hur eleven gör fel, skriver Stensmo. Eleven måste 
förstå att hen är ansvarig för sitt eget beteende, men framför allt ges möjlighet att 
lösa sina problem och ta kontroll. Detta ska inte gå ut över deras självkänsla eller 
värdighet. Stensmo föreslår att läraren först uppmärksammar problemet utan 
värdering och på så sätt ger eleven möjlighet att utvärdera och åtgärda situationen. 
Hjälper inte det kan läraren påminna eleven att det är hen som har ansvar och 
möjlighet att lösa problemet. Nästa steg är att påvisa för eleven hur problemet går ut 
över hen själv och andra. Om eleven sedan åtgärdar problemet kan läraren ge positiv 
återkoppling genom en uppmuntrande gest eller min, skriver Stensmo. Att bygga 
självdisciplinen är att stärka självkänslan, och på så sätt hjälpa eleverna att hitta en 
inre trygghet.  

Hundeide (2003) problematiserar ”zonen för möjlig utveckling” utifrån Vygotskijs 
teorier om den proximala utvecklingszonen. Hundeides beskrivning av den liknar 
Stensmos (2008) förslag om arbete mot självdisciplin. Hundeide (2003) påpekar att 
lärarens förhållningssätt är oerhört viktigt i sammanhanget. Zonen för proximal 
utveckling handlar om en elevs möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential 
med stöd av lärare, hjälpmedel, samt andra utomstående resurser. Enligt Hundeide 
kräver det att läraren aktivt söker efter positiva egenskaper och tillgångar som eleven 
har och utnyttjar dessa. Eleven ska delta i processen och erbjudas tillfällen där hen 
kan få lyckas. Detta ska hjälpa eleven att finna en inre motivation och trygghet till sin 
egen förmåga, skriver Hundeide.  

Den yttre tryggheten är också en viktig del av ett tryggt klassrum. För att den yttre 
tryggheten ska fungera behöver klassrummets utformning och användning planeras 
på ett lämpligt sätt. Stensmo (2008) lyfter bland annat säkerhet som en funktion, den 
fysiologiska tillvaron som är Maslows (1943) första steg i behovshierarkin. 
Klassrummet ska vara skyddat från väder och vind samt störningsmoment som höga 
ljud och dålig lukt. Saxar och material som kan skada elever ska ha bestämda platser. 
Stensmo avslutar säkerhetspunkten på följande sätt: ”Klassrummet skall också ge en 
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psykologisk säkerhet; ge eleverna en känsla av att det är en trygg och säker plats att 
vara på; en mjuk och vänlig miljö.” (s. 85). De efterföljande punkterna ger också 
förutsättningar för en trygg miljö. Till exempel ska eleverna kunna sitta på ett sätt 
som underlättar undervisning genom ögonkontakt med både kamrater och läraren. 
Bänkplaceringen är svår att arrangera så att alla ser alla. Klassrummet i sig ska vara 
en välkomnande plats som eleverna vill spendera sin tid i.  

En röd tråd genom Stensmos (2008) bok är elevernas roll i planeringsarbetet, både 
innehållsmässigt och rutinmässigt. Han skriver att eleverna får en chans att påverka 
sin egen skolmiljö vilket hjälper dem att förstå den, precis som Skolverket (2013) 
föreslår i sitt vägledningsmaterial. Det hjälper också elevernas inre motivation och 
självbild då de blir aktiva deltagare i sin lärmiljö, menar Stensmo (2008) 

 

4 Tidigare forskning 
 

4.1 Om trygghet och värdegrundsarbete 
Det finns mycket forskning att tillgå som undersökt barns generella trivsel i skolan, 
men färre som behandlat trygghetsaspekten för sig. Här följer en beskrivning av 
några studier som beskriver trygghet i skolan och lärarens arbete kring den.  

Begreppet trygghet finns ofta med i lokala styrdokument. Detta är en slutsats som 
bland annat Norlund, Dimenäs, Kolback & Wede (2013) drar då de jämfört fyra 
skolors pedagogiska övertygelser. De har följt lärare på dessa skolor i rollen som 
utmanargrupp där de vill att lärarna ska granska sin roll och sin verksamhet med 
”distanserade ögon”. Detta har skett både genom fysiska träffar samt insamlat 
material såsom aktivitetsdokumentationer och enkäter. Ett begrepp som återkommer 
i dessa texter är just trygghet, samt liknande begrepp såsom klimat, trivsel, fin 
atmosfär, med mera. Skolorna och lärarna ger uttryck för en strävan mot en trygg 
miljö för sina elever. Lärarna ser en koppling mellan trygghet och förhöjda 
studieresultat, därför kan trygghetsarbetet ibland få gå före skolarbetet. Norlund, 
Dimenäs, m.fl. noterar också att begreppet trygghet tycks ”ligga i tiden” och ofta 
används som en slags marknadsföring i skolor och deras kvalitetsdokument. De drar 
slutsatsen att de jämförda skolorna alla ser trygghet som något viktigt, men exakt vad 
det innebär och hur det ska nås är inte helt klart för alla.  
 
En som har funnit snarlika resultat är Sautner (2008), som studerat gemensamma 
nämnare i skolor som betecknas som säkra och inkluderande. Inför studien lyfter hon 
faktorer som ofta skapar otrygga miljöer samt skolvåld; dåliga lärar/elevrelationer, 
otydliga regler samt inkonsekvent gränssättning är några av dem. Genom intervjuer 
och observationer på fyra skolor i Alberta har Sautner plockat ut gemensamma 
nämnare som bidrar till en lyckad skolmiljö. Det första hon lyfter är att det finns en 
omhändertagande och vårdande atmosfär. Lärarna och övrig personal har ett 
samarbete mot väl definierade mål vilket de aktivt arbetar mot samt reflekterar kring. 
I intervjuer uttrycker lärarna att samarbetet är ovärderligt och att ”tillsammans” är 
ett nyckelbegrepp. Detta inkluderar också barnen: alla ska kunna delta och känna sig 
säkra och trygga med detta. Barnen ska känna att de räknas, menar lärarna. Skolan 
ska vara öppen för nya idéer, vara lyhörd och ta till sig av både förslag och åsikter. 
Lärarna angav flera positiva resultat av detta arbete: barnens beteende hade 
förändrats och de upplevde att barnen var gladare och hade en större respekt och 
acceptans för varandra vilket ledde till ett vänligare klimat. Sautner påpekar att 
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lärarna inte nämner förbättrade betyg som ett positivt resultat, däremot har 
förändringarna medfört en bättre studiemiljö och följaktligen en tryggare plats. 
Ytterligare ett nyckelord i Sautners resultat är ”ansvar”. Lärarna känner ett stort 
ansvar för värdegrundsarbetet, det är inget de vill bolla över på någon annan. Det 
kräver en öppenhet och en flexibilitet, särskilt i lektionsplaneringar. För att 
lärandesituationen ska passa alla elever måste lärarna vara lyhörda för de olika 
pedagogiska behov som finns. Det är i samband med detta som Sautner funnit en viss 
problematik. Här uttrycker lärarna att inkluderingen kan bli svår att hantera – 
inkluderingsarbetet får aldrig gå ut över de övriga elevernas trygghet/säkerhet. Om 
en elev har sociala svårigheter och inte arbetar väl med andra krävs det förändringar, 
men en individs problematik och behov kan inte gå före den övriga gruppens.  

Beteendeproblem som Sautner (2008) talar om har studerats utifrån barns psykiska 
hälsa av Modin (2012). Modin hänvisar till forskning som visar på att barn med 
ADHD-diagnos är överrepresenterade både som mobbade och mobbande elever, 
vilket bekräftas också i hennes studie. Barn med liknande beteendeproblem är i 
samma sits, men det finns också många förhållanden i skolan som ökar risken för 
mobbing. En stökig skolmiljö med brist på disciplin är bland annat en riskfaktor. Ett 
sådant klimat ökar känslan av otrygghet också hos de elever som varken utsätts för, 
eller utsätter andra för mobbning.  

I samma Sos-rapport som Modins artikel återfinns också Bergströms (2012) studie 
om barn med växelvis boende. Där konstaterar hon tidigt att barn med separerade 
föräldrar lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än barn i ”kärnfamiljer”, men 
att ett växelvis boende är att föredra framför en separering från den ena föräldern. 
Denna typ av växelvis boende blir allt vanligare i Sverige, förklarar Bergström. 
Hennes resultat bekräftar de som återfunnits i tidigare studier. Sämst förutsättningar 
får de barn som bor enbart hos en förälder, medan de med växelvis boende klarar sig 
bättre, men inte lika bra som barn i kärnfamiljer. Barn med separerade föräldrar 
löper inte bara större risk för psykisk ohälsa, de kan också uppleva sig ha sänkt 
livskvalitet och är ofta mer missnöjda med sin skolsituation. Barnens 
socioekonomiska grupptillhörighet hade också en inverkan. Återkommande i 
Bergströms resultat är dock att barnen som har nära kontakt med båda föräldrarna, 
oavsett boendesituation, generellt mår bättre än barnen som fråntas kontakten med 
en förälder.  

 

4.2 Om lärarens ansvarsförståelse 
I sin avhandling konstaterar Oxenswärdh (2011) att kommunaliseringen av skolan 
har skapat både en ansvarsförskjutning, och en förändring av ansvarsförståelsen för 
skolans styrning och uppdrag. Ytterligare en svårighet grundar sig i skolans roll som 
”människobemötande organisation”, där de officiella målen inte alltid stämmer 
överens med de operativa målen. Oxenswärdh skriver att målen kan vara både vaga 
och föränderliga, därför stämmer ofta de förväntade resultaten inte överens med de 
uppsatta målen. Hon skriver vidare att läraryrket, efter decentraliseringen av skolan, 
både fått bättre och sämre villkor. I viss mån har läraren givits större inflytande över 
skolan och dess arbetsformer, men de var inte själva med och påverkade detta beslut 
och deras arbetsvillkor har försämrats i vissa avseenden, till exempel genom en 
ökning av administrativa uppgifter. För att lärarna ska få en ökad professionalisering 
krävs en fokus på yrkesuppdraget, genom till exempel kompetensutveckling, 
förklarar Oxenswärdh. En lyckad pedagog måste ha många olika slags förmågor, att 
vara en duktig kunskapsförmedlare är inte nog. Läraren måste vara medkännande 
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och förstå sitt ansvar som fostrare och förmedlare av goda värderingar. De ska hjälpa 
barnen att förstå sitt eget ansvar för det egna välmåendet, skyldigheter och 
rättigheter, samt att detta är en ständigt pågående process. Oxenswärdh uppfattar 
fostransarbetet som haltande bland många lärare, och anger eventuella orsaker till 
detta. Brister i öppenhet och i diskussionskultur innebär att ansvarsfrågan inte 
problematiseras eller tydliggörs, samt att tillämpandet av läroplanen med sina 
kunskapsmål kan knuffa fostransansvaret åt sidan. Dessutom saknas strategier för att 
utvärdera och uppfölja värderingsarbetet och fostransuppdraget.  
 
Oxenswärdh (2011) redogör också för en obalans mellan ansvarsutkrävandet och 
ansvarstagandet i skolan. När nya bestämmelser kring mål och riktlinjer ska 
implementeras krävs det att dessa är tydligt formulerade, och framför allt rimliga att 
genomföra i verksamheten. Får skolan ingen hjälp med implementeringen, eller en 
uppföljning av arbetet, riskerar förändringarna att gå om intet. Owenswärdh 
förklarar att många lärare idag uppvisar en passivitet gällande sitt ansvarstagande då 
de förväntar sig att någon annan högre upp i hierarkin står för tolkning och planerar 
utförandet, medan de själva endast gör den del de redan är införstådda med. Detta, 
skriver Oxenswärdh, är ett resultat av den diskrepans som växt fram de senaste 
decennierna mellan beslutsfattarna (politiker, m.fl.) och mottagarna och utförarna. 
Decentraliseringen av skolan har skapat fler mottagare och därmed fler tolkare av 
beslut och styrdokument.  

 

5 Metod 
 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Den metod som valdes för att utföra denna studie är kvalitativ, och består av ett antal 
intervjuer med verksamma pedagoger. Den kvalitativa studien har sin grund i de 
humanistiska vetenskaperna, skriver Stukát (2005). En kvalitativ studie 
kännetecknas som subjektiv, vilket den också kritiseras för. Forskarens förförståelse 
har stor betydelse, förklarar Stukat, och det ofta låga antalet respondenter gör att 
resultatet inte kan generaliseras. Detta är dock inte det kvalitativa synsättets syfte, 
utan den används av den som vill tolka och förstå det resultat som samlats. Studien 
har också en fenomenologisk infallsvinkel, vilket ofta används inom humanistisk 
forskning enligt Denscombe (2009). Fenomenologin är en motpol till mätbara 
resultat och har större fokus på subjektivitet, människors uppfattningar och känslor, 
etcetera. Fenomenografi kallas metoden, och Stukat (2005), förklarar att den 
används när forskaren vill ha svar på frågor som: hur tolkar människor sin omvärld. 
Då denne studie syftar till att besvara hur lärare förhåller sig till trygghet passar 
fenomenografiska metoder väl.  
 
Intervjuer lämpar sig väl som metod i sammanhanget, detta menar Denscombe 
(2009) som skriver att frågor som rör personliga uppfattningar och erfarenheter 
lättast behandlas via intervju. Till denna studie användes semistrukturerade 
intervjuer. Enligt Denscombe innebär det att intervjuaren har en lista med bestämda 
frågor och ämnen som ska tas upp, men till skillnad från de strukturerade 
intervjuerna måste de inte tas upp i en bestämd följd och det finns möjlighet till 
följdfrågor baserade på informantens svar. Detta gör att intervjun kan föras på ett 
mer naturligt sätt, och den intervjuade har större möjlighet att utveckla sina svar och 
synpunkter. I den här studien är det personliga intervjuer som genomförts, vilket 
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innebär att intervjuerna utförts med en informant åt gången, detta för att bättre säkra 
att det är informantens egen åsikt som framförs och inte en majoritetsåsikt vilket kan 
ske i en gruppintervju.  
 

5.2 Urval 
Informanter valdes utifrån den åldersgrupp av barn de arbetar med för att stämma 
överens med syftets inriktning. Fokus för arbetet är lärare som är verksamma i 
förskoleklass samt lågstadiet, alltså pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 6-9 
år. Detta har innefattat en fritidspedagog, alltså benämns samtliga deltagare som 
pedagoger. I studien har 6 informanter intervjuats, och valdes utifrån sin nuvarande 
yrkesroll. Denscombe (2009) skriver att informanter sällan väljs slumpartat då 
forskaren söker människor som har något särskilt att erbjuda studien. I detta fall har 
informanterna valts med syftet att skapa en överblick på hur trygghetsarbetet ser ut 
med barn i de aktuella åldrarna, och fördelningen ser ut som följer: 
 
Presentation av informanter 

Informant Jobbar inom Yrkeserfarenhet (cirka) 

Pedagog 1 Fritids 17 år 

Pedagog 2 Förskoleklass samt fritids 12 år 

Pedagog 3 Förskoleklass 16 år 

Pedagog 4 Förskoleklass samt årskurs 
1 och fritids 

25 år 

Pedagog 5 Årskurs 1 samt fritids 10 år 

Pedagog 6 Årskurs 3-4 6 år 

 
Informanterna kommer från två olika skolor. Med en av skolorna finns en kontakt 
sedan tidigare i samband med en mindre studie, den andra valdes baserat på 
tillgänglighet. Samtliga deltagare kontaktades personligen, både skriftligt och via 
telefon där de informerades om studien och villkor för deltagande. Hur de etiska 
aspekterna tagits i beaktning återges senare i detta kapitel.  
 

5.3 Genomförande 
Intervjuerna tog plats i rum där intervjun kunde föras enskilt och ostört. Detta menar 
Stukat (2005) är önskvärt då både intervjuaren och informanten kan känna sig 
trygga. Efter presentation och information gällande arbetet startades inspelningen 
och själva intervjun. Tidsåtgången för intervjuerna varierade från gång till gång, från 
cirka 20 minuter till 35 minuter. Samma grundfrågor ställdes till intervjudeltagarna, 
därefter tillkom eventuella följdfrågor på de svar som informanten gav. Vissa 
behövde mer tid att tänka, och detta är viktigt att ta hänsyn till menar Denscombe 
(2009). En skicklig intervjuare låter sig inte bekommas av tystnader, skriver han, och 
kan göra avvägningen när det passar att ta till orda. På samma sätt måste 
intervjuaren vara lyhörd och kunna formulera goda följdfrågor. I studien har 
följdfrågor använts för att skapa en så bred förståelse av informantens uppfattning 
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som möjligt, men utan att byta fokus från studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjumallen med frågor finns som bilaga i slutet av rapporten.  
 

5.4 Databearbetning och analysmetod 
När datainsamlingen avklarats sammanfattades varje intervju separat. Stukat (2005) 
skriver att intervjuer vanligtvis transkriberas, alltså skrivs ned i sin helhet, med stor 
noggrannhet där till och med pauser, tvekanden, etcetera, står med. En av de största 
nackdelarna med transkribering är att de är tidskrävande, förklarar Denscombe 
(2009). Många upprepningar förekommer i intervjusamtalet och blir alltså 
överflödiga vid en transkribering. Därför har inte intervjuerna skrivits av i sin helhet i 
denna studie, men råmaterialet har behandlats utförligt så att en förtrogenhet med 
materialet skapats. Sammanfattningarna av intervjuerna ligger nära en 
transkribering, men saknar noggrannheten som en sådan medför. Delar av 
intervjuerna har skrivits av i sin helhet för att kunna användas som citat då de 
framstått som särskilt relevanta.  
 
I samband med genomlyssningar och sammanfattning fördes anteckningar och 
notiser löpande som sedan kunde användas till analys och diskussion. Denscombe 
(2009) skriver att en av förutsättningarna för att kunna analysera kvalitativ data är 
en förtrogenhet med materialet, detta för att forskaren ska kunna grunda sina 
slutsatser genom de belägg som framkommit genom datainsamlingen. Denscombe 
varnar också för eventuella personliga fördomar som kan leta sig in i analysen från 
forskarens sida. Det går inte att bortse från forskarens tidigare erfarenheter, men 
denna varning har tagits i beaktande vid analysen av denna studie. Ett stöd i detta 
arbete har bland annat varit handledare och opponenter då ett utomstående kritiskt 
öga kan se och tolka texten på olika sätt.  
 
Något annat som hjälper vid analysering är en sortering av råmaterialet, skriver 
Denscombe (2009). I denna studie har resultatet därför delats in under tre olika 
rubriker som gör materialet mer överskådligt, och återkopplar till syftet och 
frågeställningarna. När materialet bearbetats på detta sätt kan forskaren sedan börja 
plocka ut ”koder” och begrepp som kanske är återkommande eller av speciell relevans 
för arbetet. Det kan på så sätt också skapas en hierarki i den data som presenteras. 
Det som eventuellt inte faller inom syftet och frågeställningarna får därför inte 
samma utrymme i analys eller diskussion.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
En av de faktorer som kan påverka validiteten är intervjudeltagarnas svar och om 
dessa är uppriktiga eller sanna. Både Stukat (2005) och Denscombe (2009) skriver 
att det inte finns något sätt att garantera eller kontrollera en informants svar, särskilt 
inte då det handlar om någons uppfattningar och erfarenheter. Genom att vara 
lyhörd vid intervjutillfället, och sedan observant vid databearbetningen har forskaren 
större chans att upptäcka osanna påståenden. Detta tillvägagångssätt har använts vid 
både datainsamling och bearbetning av densamma. Fokus på arbetet är heller inte att 
undersöka sanningsvärdet i lärarnas intervjusvar, men det är en aspekt som ändå bör 
beaktas.  

Reliabiliteten kan också påverkas beroende vilka frågor som ställs. Målet var att 
skapa en bred och djup förståelse av informanternas uppfattningar, men alla kan 
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tolka frågor på olika sätt. Detta är både en för- och nackdel då det å ena sidan kan 
väcka associationer och leda till svar som verkligen är personliga och baserade på 
erfarenhet. Det kan också uppstå problem om informanterna tolkar frågan på ett sätt 
som innebär att de i grunden svarar på helt olika saker. Förhoppningen är att antalet 
frågor och dess formuleringar varit tillräckligt tydliga för att undvika detta i största 
möjliga mån.  
 
Tidigare lyftes Stukats (2005) kritik mot den kvalitativa metoden som bland annat 
handlar om forskarens förförståelse av ämnet. Det är viktigt att forskaren förhåller 
sig kritiskt till materialet och undviker generaliseringar och personliga tolkningar. 
Detta kan annars påverka validiteten. Samma problematik lyfte Denscombe (2009) 
apropå analys. Det kritiska förhållningssättet har varit ett ledord genom hela arbetet, 
men en total avsaknad av personliga tolkningar är svår att undvika.  
 

5.6 Etiska ställningstaganden 
I studien har de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) beaktats 
på följande sätt: 
 
1. Informationskravet innebär att respondenter får ta del av information som är av 
relevans och vikt för deras deltagande. I detta fall har intervjudeltagarna fått 
information både skriftligt och muntligt där det förklarats om vad det är för typ av 
studie som utförs och hur materialet kommer presenteras. De har fått veta vilken 
information om dem som kommer stå med och hur de i övrigt är anonymiserade. I 
samband med intervjun har det också klargjorts att de har rätt att avbryta intervjun 
eller välja att inte svara. De har också erbjudits att få ta del av resultatet, och fått veta 
hur arbetet kommer att publiceras.  
 
2. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från deltagarna. I studien gav 
intervjudeltagarna sitt första samtycke skriftligt efter utsänd förfrågan. Därefter fick 
de bekräfta vid intervjutillfället att de vill delta i studien, efter det att de fått ta del av 
relevant information.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarna ska hanteras på ett 
korrekt sätt så att inga oberoende kan ta del av den. Uppgifter om intervjudeltagarna 
har i studien hållits åtskilt från resultatet och från utomstående. Deltagarna har i 
resultatet presenterats så att utomstående heller inte ska kunna identifiera dem.  
 
4. Nyttjandekravet handlar om hur materialet och informationen om deltagarna får, 
och inte får, användas. Uppgifter om deltagarna kommer inte att lämnas vidare, men 
arbetet i sig kan komma att användas av andra i forskningssyfte. 

 

6 Resultat 
 
Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Svaren har 
sammanställts under tre rubriker för att tydliggöra materialet och analysen för 
läsaren.  

6.1 Vad innebär trygghet? 
Pedagogerna förklarar vad trygghet innebär utifrån flera aspekter. Pedagog 6 talar 
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bland annat om en magkänsla, en elev som känner trygghet har en bra känsla i 
magen när den kommer till skolan, och pedagog 4 beskriver också en känsla av lugn 
och välmående hos eleven. Samtliga informanter lyfter tryggheten gentemot andra 
som avgörande:  
 
 ”Det är att barnen ska känna sig trygga med oss personal och med varandra 
 också. Att de kan komma och prata om saker som är jobbiga, till exempel, och 
 det är ingenting som känns fel och ingenting som de ska tycka är fel att 
 fråga om eller prata om.” – Pedagog 1 
 
Pedagog 3 säger också att föräldrarna ska känna samma trygghet när de lämnar sitt 
barn till skolan.  Pedagog 2, 4 och 5 kopplar ihop begreppet med självkänsla och 
förklarar att ett tryggt barn kan känna att det duger och är nöjd i sig själv. Detta kan 
också visa sig i deras känsloyttringar, säger både pedagog 1 och 6. Ett tryggt barn 
vågar visa sina känslor och vet att det är okej. Det barn som flyter med och ständigt 
anpassar sig är inte nödvändigtvis tryggt, särskilt inte om barnet uppvisar ett annat 
beteende hemma. Därför, menar pedagog 6, är det svårt att identifiera otrygghet. Hen 
anser också att det kan vara farligt att peka ut eller stämpla barn som otrygga. 
Pedagog 2 talar om ett samband mellan barnens inre trygghet och den yttre, att barn 
som känner en inre trygghet har lättare att hantera situationer som i sig är 
främmande eller otrygga. Barnen får öva sig i att det inte alltid kan bli som man sagt, 
och att det inte är något att oroa sig över. Pedagog 3 säger också att den yttre 
tryggheten är viktig för den inre tryggheten, men att det finns yttre omständigheter 
som inte går att rå på i det dagliga arbetet såsom gruppstorlek eller vuxentäthet. 
Samma koppling mellan yttre och inre trygghet görs i samtliga intervjuer. 
Pedagogerna anser att den yttre är en förutsättning för att kunna arbeta med den 
inre. En yttre struktur och ramar för vad som ska göras och hur man får bete sig 
måste finnas, säger pedagog 4. Pedagog 5 påpekar dock att en trygg yttre struktur inte 
nödvändigtvis är en garanti för att barnen känner inre trygghet, men att båda är 
viktiga för barnens självkänsla.  

Pedagogerna räknar upp flera faktorer som kan påverka barnens trygghet. De tar alla 
upp hemförhållanden som en viktig del, flera talar bland annat om att barn med 
växelvis boende/separerade föräldrar oftare framstår som oroliga och otrygga. 
Pedagog 4 förtydligar problematiken i och med att vuxna kan ha olika barnsyn och 
vuxenroller, hen anser att både föräldrar och pedagoger i skolan behöver möta 
barnen på ett liknande sätt. De vuxna måste ha samma utgångspunkt för att barnen 
ska förstå vad som förväntas av dem. Pedagog 5 förklarar att barnen måste kunna lita 
på de vuxna i sin närhet, både hemma och i skolan. De måste känna att de kan lita på 
att de vuxna kan hantera och bemöta eventuella problem eller konflikter, annars kan 
de få svårt att fokusera på sitt och istället oroas och ha svårt att släppa det som sker 
med andra. Några pedagoger nämner också att personalens utbildning kan ha en 
inverkan. Pedagog 1 säger till exempel att hen kan uppleva en skillnad mellan 
utbildad och outbildad personal där allt för många outbildade i skolan ger negativa 
effekter. De har inte samma pedagogiska förhållningssätt vilket skapar skillnader i 
bemötandet av barnen.  

Pedagog 1 nämner att många barn går hem själva, vilket hen anser kan påverka 
barnen negativt. Dels tror hen att barnen kan känna sig trygga i att bli hämtade, men 
det som framför allt är bekymmersamt är att den naturliga kontakten med 
vårdnadshavare försvinner. Pedagogerna missar chansen att samtala med föräldrar 
och ge återkoppling om barnens tid och utveckling i skolan. Pedagog 1 och 4 tar också 
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upp långa skoldagar för barnen som en faktor för otrygghet, och en i övrigt stressig 
vardag. De upplever att många barn som stannar långa dagar blir stissiga och har 
svårt att komma till ro. Pedagog 3 ser att samma stress kan uppstå ur omständigheter 
i skolan, till exempel stora barngrupper, låg personaltäthet samt ekonomi – vad 
skolan har att erbjuda. Flera av pedagogerna tar också upp den fysiska miljön som en 
faktor, vilken typ av yta som barnen har att röra sig på.  
 
 

6.2 Lärarens och skolans ansvar att skapa trygghet 
Pedagog 2 konstaterar att skolans styrdokument säger att läraren ska skapa trygghet, 
och att hen tolkar det på samma sätt som hens definition av ordet. Barnen ska känna 
sig trygga med personalen. Denna slutsats drar samtliga informanter, och flera av 
dem framhäver hur omfattande och komplext trygghetsarbetet faktiskt är. Pedagog 5 
uttrycker en viss oro över arbetet, ansvaret är så stort att det kan kännas otäckt säger 
hen. Många barn saknar trygghet i sitt hem och då kan skolan bli barnens enda trygga 
punkt. Pedagog 4 menar att det kräver mycket reflektion över både sin yrkesroll och 
sina metoder för att det arbetet ska lyckas.  
 
Pedagog 6 talar om skolans värdegrundsarbete och ansvar att motverka och 
förebygga kränkningar. Hen konstaterar att hela skolan måste stå på samma grund 
för att lyckas med detta arbete. Den enskilda läraren har möjlighet att upptäcka 
elever som är oroliga eller som utsätts för kränkningar, men för att lösa problemen 
kan arbetslaget eller andra resurser på skolan utnyttjas. Pedagog 1 berättar om 
skolans trygghetsteam som kan bestå av skolsköterska, rektor, med flera, och att det 
är givande att bolla problem med dem. Ett sådant team bör finnas på varje skola, 
anser hen.  

Trygghet är dessutom avgörande för skolarbetet och kunskapsinhämtningen, säger 5 
av 6 intervjudeltagare. Barn som saknar trygghet har bland annat svårt att fokusera 
och kan därför inte tillgodogöra sig kunskaper, förklarar de. Pedagog 5 tycker sig se 
en skillnad då en barngrupp finner sin trygghet och arbetet då ”lossnar” för vissa 
barn. Pedagog 4 sätter tryggheten före allt annat, utan tryggheten som bas kommer 
inte något arbete fungera menar hen. Pedagog 1 har kunnat observera hur vissa barns 
beteende går ut över det övriga klassrumsarbetet då de är högljudda och inte kan 
fokusera.  

Generellt i skolan och skoldebatten tycker pedagogerna att det ofta talas om trygghet, 
men de anger att det ofta saknas rent praktiska åtgärder. Pedagog 6 ser 
trygghetsfrågan som en del av värdegrundsarbetet, vilket hen anser är eftersatt i 
skoldebatten. Både hen och pedagog 4 anser att störst fokus ligger på resultat, men 
utan ett välfungerande klassrumsklimat kan inte skolarbetet fungera. Pedagog 5 ser 
också svårigheter med inkluderingsfrågan. Målet att kunna inkludera alla barn i 
samma klassrum oavsett svårigheter är en fin tanke, anser hen, men påpekar att det 
ibland inte är givande för någon. Ett barn som till exempel har svårt för det sociala 
samspelet kan ta skada av att tvingas in en miljö som den inte trivs i. Barnets 
beteende kan också gå ut över de andra barnen, och för vem är då inkluderingen 
något önskvärt, undrar hen. Pedagog 4 anser att den svenska skolan kan behöva 
bättra sig på att följa med i samhällsutvecklingen, skolan är inte en plats som står 
utanför övriga samhället. Skolor och lärare måste kunna förhålla sig till kunskaper 
som barn tidigare inte hade. Hen efterlyser också klargöranden i styrdokument och 
regelverk så att trygghetsansvaret inte kan missförstås. I flera av intervjuerna 
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uttrycker pedagogerna att de ser en negativ utveckling vad gäller barns trygghet de 
senaste 10 åren. Pedagog 2 håller inte med om detta, men konstaterar att Sverige är 
ett land med trygga strukturer, dock saknas något:  
 
 ”Det sägs att vi lever i... vi har ju ett tryggt samhälle. Folktandvård, 
 läkare... där är vi ju väldigt mycket mot sjukdomar och vi kanske skulle
 va lite mer rustade mot – med den egna mentala hälsan, kanske. Lite... 
 att man rustar barnen lite mentalt i skolan kanske... // ’du duger som 
 du är,’ det skulle kunna behövas mer. ’Våga inte mobba’ som man ser nu 
 lite överallt.” 
 
 

6.3 Trygghet i praktiken 
Pedagogerna talar om trygghetsarbetet både generellt samt ger konkreta exempel på 
metoder och aktiviteter. Pedagog 1 berättar bland annat om hur de på fritids börjat 
använda den dagliga samlingen för att skapa struktur och trygghet. Genom att samla 
barnen får pedagogerna möjlighet att se och tala med alla barn, vilket skapar en rutin 
och barnen vet vad som väntar när de kommer till fritids. Hen upplever en 
förbättring i gruppsammansättningen genom detta arbetssätt. Pedagog 2 förklarar att 
trygghet kan skapas genom lek, och räknar upp flera typer av övningar såsom 
massage, dramalekar och charader som trygghetsskapande aktiviteter. Pedagog 6 
lyfter jämställdhetsarbetet, som hen anser är en del av trygghetsarbetet. Hen ger 
exempel på böcker som tar upp svåra frågor om till exempel normbrytande 
företeelser och utanförskap. Genom högläsning och kamratläsning (då eleverna läser 
två och två för varandra) blir det lättare att arbeta med dessa frågor. Ett annat sätt att 
problematisera värderingsfrågorna kan vara genom teman, säger pedagog 3. Då 
arbetar alla barn med samma fråga samtidigt, exempelvis vänskap. Det kan också 
krävas att man arbetar i mindre grupper, eller till och med enskilt med vissa barn för 
att göra det mer konkret.  
 
På en mer generell nivå lyfter samtliga pedagoger vikten av lärarens egen trygghet. 
Pedagog 4 säger bland annat:  
 
 ”...som är tydlig, tror jag, och trygg i sin yrkesroll, och står kvar. Har jag 
 sagt nej så är det nej. Och, eh... jag vet ju av erfarenhet att barnen inte 
 tycker mindre om en för att man säger nej, eller för att man sätter  gränser, 
 snarare tvärtom. Men det gäller att göra det med kärlek hela tiden, och med att 
 barnen känner att det här är för min skull. Det är för att jag vill hjälpa dig.” 
 
Pedagog 4, 5 och 6 talar mycket om positiv feedback och bekräftelse. Att lägga mindre 
fokus på det negativa och istället berömma när barnet lyckas. Pedagog 5 beskriver 
bland annat hur viktigt det är validera barnens tankar och att inte lägga någon 
värdering i deras svar. Det är processen som är det viktiga, anser hen. Detta är också 
något som barnen behöver lära sig gentemot sina kamrater, menar alla tre. ”Att våga” 
är ett återkommande begrepp i samtliga intervjuer.  

Att barnen kan lita på de vuxna nämns flera gånger i intervjuerna. Pedagog 1 och 6 
talar om att läraren måste vara observant och lyhörd för att kunna avbryta eventuella 
konflikter, helst avstyra dem innan något hinner hända. De framhäver också vikten 
av att följa upp eventuella konflikter och aldrig låta dem passera eller negligera dem. 
Det kan innebära att tala med alla inblandade, koppla in annat stöd och ta kontakt 
med föräldrarna. I samarbetet med föräldrarna anser pedagog 4 att personalen måste 
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vara samspelt. Alla föräldrar är olika, och det enda personalen kan göra är att vara så 
tydliga de kan och förklara vad som gäller i skolan. Pedagoger kan alltid ge råd och 
stöd men aldrig diktera för en förälder hur den ska uppfostra sina barn. Pedagog 4 
påpekar att trygghets- och värdegrundsarbetet inte är en bisak, något man kan arbeta 
med i två veckor för att sedan släppa. Det måste ständigt ingå. Hen avslutar intervjun 
med följande reflektion: 
 
 ”Jag tror aldrig att man kan få för mycket kärlek, och för mycket positiv 
 feedback, och för mycket bekräftelse på att jag duger som jag är. Och ju mer 
 sånt vi kan ge till barnen och till varandra skapar ett positivt klimat. Desto 
 tryggare blir vi, och desto mer växer vi som människor.” 

 

7 Analys 
 
Under denna rubrik analyseras resultatet och litteraturbakgrunden. Gemensamma 
nämnare och olikheter lyfts fram under tre rubriker som motsvarar de som 
presenterades i resultatet. Detta för att innehållet ska återspegla studiens 
frågeställningar. Dock görs kopplingar mellan de tre områdena vilket innebär att 
rubrikernas innehåll inte nödvändigtvis följer samma ordning som resultatets.  
  

7.1 Vad trygghet är och vad som påverkar den 
Wahlström (1993) gör precis som Brodin och Hylander (1997) kopplingar mellan 
barns trygghet och utvecklandet av deras självförtroende och självbild. Samma 
slutsats drar också pedagogerna då de talar om sin definition av trygghet. De drar 
paralleller mellan den yttre och inre tryggheten precis som Wahlström, och pedagog 
2 uttrycker till och med samma kritik mot samhällets/skolans oförmåga att stödja 
den inre tryggheten. Både Stensmo (2008) och Wahlström skriver att skolans krav 
och lärkultur kan skapa otrygghet för barnen, och några av pedagogerna uttrycker 
samma tanke. Pedagog 4 konstaterar bland annat att skolarbetet inte kan fungera 
utan en trygg bas att stå på, och att skolarbetet blir meningslöst om inte eleven kan ta 
till sig det. Norlund, Dimenäs. m.fl. (2013) fann också att lärarna kunde se en 
koppling mellan trygghet och skolarbete, och på samma sätt kan skolarbetet få stå 
tillbaka till förmån för trygghetsarbetet. Ett positivt klassrumsklimat går med andra 
ord före resultat och kunskapsmål. Pedagogerna uttrycker att det ena inte fungerar 
utan det andra.  
 
Alla pedagogerna problematiserar trygghetsarbetet i olika sammanhang och hävdar 
att det är ett ständigt pågående arbete som är beroende av att många olika rutiner 
och fenomen är samspelta och fungerar med varandra. Detta är vad Maslow (1943) 
beskriver i sin taxonomi. Det är flera aspekter som måste tillgodoses för att en 
människa ska känna trygghet, och den slutsatsen drar också pedagogerna. Därför kan 
det också vara svårt att definiera trygghet då det är förknippat med så många olika 
fenomen. Det som pedagogerna lyfter i första hand är dock den inre tryggheten som 
är nära förknippat med känslor. Den biten är svår att mäta, inte minst för att 
människors känslor yttrar sig på så olika sätt. Pedagog 6 menar att det är farligt att 
stämpla barn som trygga eller otrygga vilket är relevant i sammanhanget. 

Samtliga pedagoger konstaterar att många av villkoren för barnens trygghet ligger 
utanför skolan. Detta bekräftas i Lgr 11 som säger att trygghetsarbetet och 
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självkänslan grundläggs i hemmet, men att det är skolans ansvar att bygga vidare på 
det. Pedagog 5 beskriver en uppgivenhet inför detta då hen upplever att många barn 
just saknar tryggheten hemifrån och istället måste söka den hos personalen i skolan. 
Det är ett ansvar som kan kännas överväldigande, menar hen. Pedagog 1 och 4 talar i 
sin tur om barn med långa skoldagar eller stressig vardag. Andra faktorer ligger utom 
den enskilda lärarens kontroll, trots att det handlar om skolan, förklarar pedagog 3. 
Det innefattar bland annat barngruppens storlek, lärartäthet, samt den fysiska 
miljön. Miljön lyfter flera av pedagogerna, och är något som Stensmo (2008) 
beskriver utförligt för att den yttre tryggheten ska fungera.  

Några av pedagogerna upplever att barn med separerade föräldrar oftare framstår 
som oroliga och otrygga, samt att detta är något som ökat med tiden. Detta är precis 
vad Bergström (2012) fann i sin studie av barn med växelvis boende, och är vad 
Ogden (2001) beskriver. Att separationer inom familjen orsakar oro är i princip 
vedertaget, menar han. Även om barnen har ett växelvis boende, och på så vis en 
relation till båda föräldrarna, kan det ändå medföra instabilitet, som Maslow (1943) 
beskriver. Det finns en risk att barnen känner sig negligerade och saknar närhet i 
hemmet då det splittrats. 

Under intervjuerna är det bara pedagog 5 som talar om inkluderingsfrågan, men hens 
tankar är desamma som uttrycks i Sautners (2008) studie. Samma problematik lyfts 
både i intervjun och i Sautners resultat – det finns elever vars sociala svårigheter kan 
gå ut över övriga gruppens trygghet och arbetsro. Pedagog 5 ställer sig frågande till 
inkluderingen, på vilka villkor får den ske? Kan individen gå före gruppen, undrar 
hen. Enligt gällande skollag kan den elev vars beteende stör arbetsron ”utvisas” ur 
klassrummet, eller disciplineras på annat sätt. 
 

7.2 Ansvaret att skapa trygghet – i klassrum, skola och samhälle 
Bris ställer sig kritiska mot vissa av skollagens formuleringar. De undrar vilket ansvar 
lärarna och skolan har gentemot en elev som disciplineras. Trots att det finns 
vägledningsmaterial till skollagen är detta inte klargjort. Många rutiner bestäms 
lokalt, men frågan är vem som tar ansvar för att det blir så. Pedagog 4 efterlyser 
förtydliganden av trygghetsbegreppet och värdegrundsarbetet i dagens 
styrdokument. Alla dessa oklarheter i ansvarsfrågan diskuterar Oxenswärdh (2011) i 
sin avhandling. Hon konstaterar att mål och riktlinjer måste vara formulerade på ett 
sådant sätt att de inte kan missförstås. För att undvika missförstånd kan det krävas 
förtydliganden, men dessa ger ändå inte alltid svar. Enligt henne är det bland annat 
kommunaliseringen av skolan som skapat fler frågor och missförstånd kring de nya 
riktlinjer som produceras på nationell nivå. Det är många som är med och tolkar 
dokumenten vilket gör att skillnader i både förståelse och utförande av bestämmelser 
uppstår.  

Oxenswärdh (2011) skriver vidare att lärarens ansvar inte bara består i att vara en 
god kunskapsförmedlare, läraren ska också föra ett ständigt och fungerande 
värdegrundsarbete. I intervjuerna ger pedagogerna intryck av att vara väl införstådda 
med detta ansvar. Både de och Oxenswärdh menar att värdegrundsarbetet kan gå 
före kunskapsmålen. När ansvarsförståelsen däremot brister kan det bero på bland 
annat en bristfällig diskussionskultur inom skolan och lärarlaget, skriver 
Oxenswärdh. Pedagog 1 beskriver hur det kan uppstå slitningar mellan outbildad och 
utbildad personal. Om det saknas en diskussionskultur bland dem framgår inte i 
intervjun, men det kan också uppstå svårigheter att diskutera om man talar utifrån 
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ett teoretiskt perspektiv eller med ett yrkesspråk som outbildad personal kan sakna. 
Trygghetsarbetet fungerar först när pedagogerna är samspelta och reflekterat över 
ansvaret. De behöver också ha övriga skolan med sig, och pedagog 1 talar bland annat 
om trygghetsteamet som finns till hands när lärarna och eleverna behöver stöd. Den 
enskilda läraren kan inte göra allt. 
 
Som redan konstaterats ligger mycket av ansvaret för barns trygghet utanför skolan. 
Några av pedagogerna tycker sig se en ökad otrygghet hos barn som kan kopplas till 
fler separationer bland föräldrar. Ansvaret för barnens välmående i de lägena ligger 
inte bara i skolan utan också på samhället i stort. Pedagog 2 talar om de instanser och 
skyddsnät som finns i Sverige. Hen anser att vi är väl rustade för att tillfredställa vår 
yttre trygghet, men ser brister i arbetet med den mentala hälsan, alltså den inre 
tryggheten. Wahlström (1993) drar samma slutsats och är också något som kan 
återfinnas i dagens skoldebatt, enligt pedagogerna. Det talas mycket om trygghet 
säger de, men saknas faktiska lösningar och åtgärder. Norlund, Dimenäs, m.fl. (2013) 
har observerat ett liknande fenomen i sin studie om fyra skolors pedagogiska 
övertygelser. De konstaterar bland annat att trygghetsbegreppet återfinns gång på 
gång i skolornas kvalitetsdokument, men ser inte att tryggheten implementeras på 
det sätt som dokumenten ger uttryck för. ”Trygghet” blir ett slags modeord, det 
används gärna av skolorna men saknar sedan innebörd.  

Var ansvaret än ligger så måste alla se till att de uppfyller sin del. Pedagog 4, som 
efterfrågar ett klargörande i ansvarsfördelningen, säger också att skolan borde följa 
med bättre i samhällsutvecklingen. När det är ett faktum att samhället blir mer 
komplext, familjekonstellationer förändras och barns vardag blir en annan måste 
skolan kunna förhålla sig till detta. Oxenswärdh (2011) påtalar att skolan är en 
”människomötande organisation”, där det kan råda stor skillnad mellan verkligheten 
och målbilden. Skolorna måste ha rätt verktyg för att kunna möta och hjälpa barnen.  
 

7.3 Metoder och förhållningssätt som främjar trygghet 
Ett återkommande fenomen både i litteraturbakgrunden och studieresultatet är 
samspel, framför allt samspelet mellan olika pedagoger. Sautner (2008) fann just 
samarbetet och begreppet ”tillsammans” som en gemensam nämnare för de skolor 
som lyckats med sitt trygghets- och värdegrundsarbete. Pedagog 6 uttrycker att ett 
antimobbingarbete kan fungera endast om alla vuxna delar samma syn på ansvaret 
och arbetet. Detta är också pedagog 1 inne på då det gäller personalen på skolan, och 
att hen kan uppleva en skillnad mellan utbildad och outbildad personal. Personalen 
måste vara en enad front och utgå ifrån samma barnsyn, även om de i övrigt visar och 
utnyttjar sina individuella egenskaper. Pedagog 4 och 5 talar också om 
samspeltheten, och lyfter samarbetet med hemmet. Att föra en dialog med 
föräldrarna ger både pedagogerna och vårdnadshavarna en bättre förståelse för 
barnets beteende och vardag. Pedagog 1 har sett hur den kontakten börjar brista när 
allt fler barn går hem själva vid skoldagens slut. Utan det naturliga mötet med 
föräldrarna försvåras kontakten med hemmet som då måste ske utanför arbetstid. 
Om Maslows (1943) taxonomi stämmer så är det just ett konsekvent beteende och 
bemötande som bidrar till en yttre trygghet för barnen. Personerna som står barnen 
närmast – föräldrar, lärare, med flera, behöver alltså en snarlik utgångspunkt i sitt 
möte med barnen för att dessa ska känna trygghet inför de vuxna. Det påpekar 
samtliga pedagoger under intervjun – att barnens trygghet gentemot andra är viktig. 
Det gäller inte bara mot de vuxna utan också deras kamrater. Denna tanke stämmer 
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överens med den sociokulturella teorin som Hundeide (2006) beskriver. Vi föds alla 
in i ett socialt sammanhang och vi behöver hjälp att lära oss tolka och förstå vår 
omvärld. På samma sätt blir den proximala utvecklingszonen av relevans i 
sammanhanget - de yttre strukturer, särskilt de sociala, som hjälper barnen att lyckas 
i sitt lärande.  

Just rutinerna är något som pedagogerna nämner flera gånger, vilket ju Maslow 
(1943) menar är nödvändigt för alla människor. Vi har våra grundläggande behov 
såsom sömn och mat vilket oftast tillgodoses rutinmässigt med frukost, lunch, 
middag och nattsömn. Samma typ av rutiner bör återfinnas i skolan för att eleverna 
ska förstå vad de har att vänta av en skoldag. Stensmo (2008) talar också om 
strukturer, normer och gränser, vilket flera av pedagogerna berör i intervjuerna. 
Pedagog 4 konstaterar bland annat att hen inte är rädd för att dra gränser, att barnen 
svarar positivt på det, men att arbetet ska utföras med kärlek. Barnen ska kunna 
känna och förstå att det är deras säkerhet och behov som tillgodoses. Pedagog 1 ser 
också positivt på rutiner och anser att den införda rutinmässiga samlingen kan ses 
som en framgång i elevgruppen. Att förstå vad som förväntas av en lyfts som ett 
villkor för trygghet. Pedagog 4 talar om tydlighet som ett nyckelord för att lyckas som 
pedagog. Barnen behöver förstå vad som förväntas av dem. Detta är vad Stensmo 
(2008) beskriver då han ger exempel på hur man som lärare kan utvärdera 
klassrumsklimatet i förhållande till trygghet. Ett villkor är, enligt honom, att 
skoldagen ska vara välorganiserad. Sautner (2008) skriver just om detta inför sin 
studie och anger otydlig gränssättning som en bidragande orsak till en otrygg 
skolmiljö. Både skolverkets vägledningsmaterial till skollagen och Stensmo (2008) 
talar om vikten att barnen involveras i planeringsarbetet och i upprättandet av 
förhållningsregler. Att barnen är med och planerar nämner ingen av pedagogerna, 
men de talar om vikten av att samtala med barnen om rutiner och förhållningsregler. 
En god disciplin är också ett verktyg för att motverka mobbing, menar Modin (2012). 
En stökig, otrygg miljö ökar risken för eskalerande problembeteenden och 
kränkningar.  

Ogden (2001) varnar för att den negligering som ibland uppstår i hem där barnen har 
separerade föräldrar också kan förekomma skolan, vilket är något som pedagogerna i 
intervjuerna försöker vara uppmärksamma på. Flera av dem talar om lyhördhet inför 
barnen och deras problem. Pedagog 1 och 6 beskriver hur en lärare måste vara 
närvarande för att kunna bemöta och lösa eventuella konflikter, och hur viktigt det är 
att inte lämna dessa olösta. Alltsammans faller tillbaka på barnens trygghet gentemot 
personalen, och pedagog 5 säger att eleverna måste kunna lita på att de vuxna finns 
där och hjälper dem.  
 
Några av pedagogerna ger exempel på konkreta aktiviteter som de använder inom 
trygghetsarbetet, till exempel pedagog 2 som nämner både lekar och dramaövningar. 
Pedagog 6 talar i sin tur om hur hen använder böcker i sitt klassrum både för att 
behandla svåra frågor samt låta eleverna ta stöd av varandra vid kamratläsningen. 
Pedagog 3 nämner temaarbeten som ett sätt att förklara och undervisa om fenomen, 
såsom värderingar. I alla dessa arbetssätt kan den proximala utvecklingszonen 
återfinnas som Hundeide (2003) beskriver. Barnen får med hjälp av yttre strukturer 
hjälp att nå sin fulla potentiell. Detta stämmer överens med sociokulturella teorin då 
övningarna sker i sociala sammanhang. Några av pedagogerna är dock noga med att 
påpeka att varken trygghets- eller värderingsarbetet är något som är avklarat efter en 
övning. Det är ett ständigt pågående arbete som kräver reflektion.  
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Något som framträder tydligt i intervjuerna, och främst i pedagog 4, 5 och 6 
intervjuer, är vikten av positiv feedback och bekräftelse. Pedagog 4 betonar att 
arbetet skall genomföras ”med kärlek”, och alla tre talar om hur viktigt det är att 
flytta fokus från ett negativt beteende till ett positivt. Pedagog 6 berömmer hellre 
något positivt än bannar en elev för ett icke önskvärt beteende. Sautner (2008) är 
ytterligare en som sett vikten av ett positivt förhållningssätt. I sin studie av trygga och 
framgångsrika skolmiljöer upplevde hon att det finns en omhändertagande atmosfär, 
vilket är det första hon lyfter i sin resultatredovisning. Denna fokus på det positiva 
stämmer väl överens med Hundeides (2003) förklaring om lärarens förhållningssätt i 
arbetet med den proximala utvecklingszonen. Hon skriver att läraren aktivt ska söka 
efter positiva egenskaper hos barnen, och att deras individuella förmågor och 
förutsättningar ska ses som en tillgång och nyttjas därefter. Stensmo (2008) talar 
också om positiv återkoppling, särskilt efter att eleven lyckats i ett arbete eller rättat 
sig efter förhållningsreglerna. För att barnen ska kunna utveckla en självdisciplin 
behöver de lära sig självkontroll och en förståelse för vad som är rätt och fel. Även om 
det är lärarens ansvar att vara med och påvisa för eleven när något blivit fel måste det 
göras med respekt för eleven. Lärarens markeringar får inte framstå som 
kränkningar, då är de inte längre till någon hjälp. Detta är vad pedagog 1 ser som 
bristfälligt vissa gånger i mötet med outbildad personal. Som lärare måste man vara 
uppmärksam på hur ens ord och attityd uppfattas av andra, annars kan inte 
kommunikationen fungera mellan lärare och elever.  

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
Till studien har den kvalitativa metoden fungerat väl. Intervjuerna gav många 
intressanta svar och tankar som varit av relevans för ämnet, och som hjälpt till att 
besvara frågeställningarna. Trots detta finns det följdfrågor som kunde, och kanske 
borde, ha ställts för att svaren ska bli så tydliga som möjligt. Detta skulle dock kunna 
resulterat i att intervjun gled för långt ifrån ämnet, och viktigast är att alla 
informanter fått chans att svara på samma frågor. Det är svårt att garantera att 
pedagogerna tolkat frågorna på samma sätt, men intervjuerna har åtminstone gett 
upphov till många synpunkter som gett en bred förståelse trots det smala urvalet. 
Fler informanter hade varit önskvärt för att ge studien fler perspektiv och öka 
generaliserbarheten, men med de förutsättningar som fanns blev 6 deltagare ett 
acceptabelt antal.  
 
Arbetet har ett ganska brett perspektiv då det handlar om trygghet i skolan generellt. 
Det skulle med fördel kunnat smalnas av för att ge en djupare förståelse och fokus på 
en enskild fråga. Å andra sidan ger det breda perspektivet en överblick i frågan som 
kan vara en bra utgångspunkt inför framtida forskning. Vid analysen av det 
insamlade materialet valdes några infallsvinklar aktivt bort, såsom genusperspektiv. 
Detta för att inte ta fokus från den öppna frågeställningen, men studien skulle kunna 
genomföras utifrån många skilda perspektiv vilket skulle kunna ge mervärde.  
 

8.2 Resultatdiskussion 
Pedagogernas beskrivning av trygghetsbegreppet är relativt samstämmig, framför allt 
i det att de kopplar tryggheten till känslor och självuppfattning. De talar främst om 
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det Wahlström (1993) kallar inre trygghet. Att mest fokus ligger på den inre 
tryggheten är inte särskilt konstigt när man ser till deras beskrivningar om yttre 
trygghet. Strukturer och skyddsnät är redan väl etablerade i det svenska samhället, 
som pedagog 2 framhäver, och pedagogerna ser skyddsåtgärder och rutiner som 
självklart. Barnen ska ha hjälm när de cyklar, men inte när de klättrar för att undvika 
att hjälmen fastnar, till exempel. Om den yttre tryggheten är etablerad blir det alltså 
naturligt att fokus flyttas till den inre. Båda fenomenen är beroende av varandra. 
Målet är ju att varje elev ska känna sig trygg, även i situationer där den yttre 
tryggheten kanske fallerar. Pedagog 5 påpekar att den yttre tryggheten inte är en 
garanti för en inre trygghet, men det underlättar både värdegrundsarbetet och 
utvecklandet av barnens självkänsla om de befinner sig i en miljö som är skyddad och 
strukturerad. Dock finns det omständigheter i skolmiljön som kan påverka den yttre 
tryggheten och som lärarna inte själva kan rå på. Pedagog 3 talar bland annat om 
gruppstorlekar och lärartäthet vilket är av absolut relevans då både informanterna 
och litteraturen lyfter tryggheten gentemot andra som avgörande. Att stora 
barngrupper på få personal kan få konsekvenser är vedertaget, men frågan är hur det 
påverkar tryggheten. En förutsättning för att trygghetsarbetet ska lyckas är att 
läraren ser varje barn, menar pedagogerna. Med fler elever i klassen minskas den 
individuella tiden som läraren har att ge. Att hinna upptäcka och förhindra konflikter 
blir också en större utmaning, vilket är ett arbete som pedagog 6 lyfter som 
avgörande för både gruppdynamik och trygghetskänsla. En lösning för att hinna se 
varje barn, menar pedagog 1, är samlingen. Samlingen används i hens verksamhet för 
att dels skapa struktur då det är en daglig rutin. Barnen vet vad som väntar när de 
kommer till fritids, och pedagogerna får en chans att se varje barn och få en 
uppfattning om hur de mår. Det är en bra metod i det avseendet att det annars finns 
en risk att något barn hamnar i skymundan där deras bekymmer inte kan 
uppmärksammas. Samlingen är inte en universallösning, men absolut ett verktyg 
som är värt att reflektera över och införa i verksamheter som söker den typen av möte 
och struktur som samlingen erbjuder. Frågan om stora barngrupper är mycket 
aktuell, och diskuteras ofta i både media och skola, så en lösning är förhoppningsvis 
på väg.  

Vikten av rutiner återfinns i Maslow (1943), Ogden (2001), Stensmo (2008), med 
flera. Pedagogerna är alla överens om att strukturen är viktig, men pedagog 2 talar 
om att barnen behöver lära sig förstå och hantera situationer där det inte blivit som 
man tänkt. Rutinerna och strukturerna är alltså viktiga för att skapa trygghet. De 
behövs också för att upprätthålla den, men i grunden innebär det att det barn som är 
tryggt inte förlorar sin trygghet trots att något oväntat sker. Det är ett bra sätt att 
rusta barnen inför deras framtida skolgång och utveckling, då ingen kan säga exakt 
vad som komma skall. 

Pedagogerna uttrycker att ansvaret att skapa trygghet för sina elever är stort. Det är 
anmärkningsvärt att både pedagogerna och författare som Norlund, Dimenäs. m.fl. 
(2013), Oxenswärdh (2011) och Sautner (2008) placerar värdegrundsarbete och 
trygghet framför kunskapsmålen. I Lgr 11 ligger det en större fokus på just 
kunskapsmål, och frågan är varför det råder en sådan skillnad. Antingen har inte den 
nya läroplanen implementerats på det sätt som det är tänkt, eller så har 
implementeringen visat sig omöjlig då det inte funnits en trygg bas att bygga på. 
Oavsett vad så uttrycker flera av pedagogerna att styrdokumenten lämnar något att 
önska. Oxenswärdh (2011) har funnit att implementeringen av nya riktlinjer i skolan 
har fungerat allt sämre de senaste två decennierna. En av orsakerna till detta anser 
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hon vara kommunaliseringen av skolan som har medfört en förändring både i 
styrningen av skolan, samt läraryrket. Diskrepansen som Oxenswärdh beskriver är 
tydlig här - målen och verkligheten är inte desamma. Detta är synligt också i BRIS 
kritik mot skollagen som de anser inte är tillräckligt tydligt formulerad på vissa 
punkter. En av dessa punkter kan inte ens vägledningsmaterialet svara på: vem ska ta 
ansvar för eleven som utvisats ur klassrummet? Om utvisningen sker i en 
lågstadieklass handlar det inte bara om att säkra tryggheten för övriga klassen, den 
utvisade eleven får inte utlämnas hur som helst. Skolan har ju fortfarande ansvar för 
eleven så att hen varken rymmer eller försätter sig själv i fara. Skolan borde ju 
dessutom utreda orsaken till elevens beteende som ledde till utvisningen från första 
början, inte först efter upprepade förseelser som skollagen säger. Pedagog 5 är inne 
på dessa frågor när hen talar om inkludering. Om inte skolan har getts rätt verktyg 
för att kunna hjälpa och hantera det barn som har svårigheter kommer inte 
inkluderingen att fungera. I Sautners (2008) studie har skolorna stor erfarenhet av 
inkludering, och de har också lyckats i sitt trygghetsarbete. Ändå lyfter de också fram 
problematiken som kan uppstå just gällande inkludering. Trots åtgärder och stöd 
finns det elever vars svårigheter inte är förenliga med ett vanligt klassrumsarbete, och 
för vem är då inkluderingen givande? Pedagog 5 önskar svar från beslutsfattarna, och 
det fanns alltså stort utrymme för förtydliganden i dagens styrdokument.  

Decentraliseringen av skolan medförde vissa förändringar av läraryrket, bland annat 
ökade den administrativa bördan. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till 
den nya statistiken om ökad mobbning och otrygghet som Skolverket och andra 
myndigheter presenterat (Arevik, 2014. Jällhage, 2011). Lärarna har helt enkelt 
förlorat en del av den tid de annars skulle ägnat med eleverna. Att vara närvarande 
och deltagande ser pedagogerna som avgörande för tryggheten. Det gäller inte bara i 
klassrummet eller under aktiviteter, flera av pedagogerna vill ta ansvar under all tid 
som barnen spenderar i skolan. Pedagog 6 är den enda av informanterna som talar 
om mobbning, medan de övriga nämner barnens tolerans och bemötande av 
varandra. För att läraren ska kunna se konflikter och oroligheter krävs det självklart 
att hen faktiskt är med. Tyvärr är det ingen garanti för att läraren sedan faktiskt 
agerar, vilket antyds i bland annat pedagogerna 1 och 6 svar. De talar om vikten av att 
läraren alltid agerar och löser de problem som uppstår, och antyder att det tyvärr inte 
alltid sker. Pedagog 1 har bland annat observerat att outbildad personal inte har 
samma förhållningssätt vad gäller konflikter, inte heller i mötet med barnen 
generellt. Detta är förstås en lokal fråga då skolan valt att anställa personal som 
saknar relevant utbildning, men frågan om förhållningssätt sträcker sig längre än en 
yrkesexamen. Oxenswärdh (2011) anser att det råder en bristande diskussionskultur i 
många av dagens skolor, vilket Sautner (2008) skriver bidrar till en otrygg skolmiljö. 
I hennes studie återfanns en stor öppenhet i de skolor där trygghetsarbetet lyckats. 
Skolorna var öppna för kritik och förslag inte bara från lärarna utan också utifrån. Att 
alla i personalen är utbildade är ingen garanti för samspelthet – en diskussion om 
gemensamma förhållningssätt krävs. Måhända är detta något som svenska skolan 
behöver mer av i många frågor: öppenhet.  

Sedan finns det trygghetsfaktorer som står helt utanför skolans kontroll. Hemmet är  
platsen där barnen får sin självkänsla och trygghet grundlagd, och tyvärr blir det inte 
alltid så lyckat. Bergström (2012) skriver om barn med växelvis boende, vilket alla 
utom en pedagog också talar om. De har observerat att barn med separerade 
föräldrar oftare framstår som otrygga. Det finns inte mycket skolan kan göra mer än 
att föra dialog med både barnen och deras föräldrar, men det är ett problem som inte 
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kommer att minska enligt statistiken som Bergström presenterar. Både samhället och 
skolan måste alltså finna vägar för att hjälpa dessa barn. Separationer behöver inte 
innebära kaos eller otrygga barn, men föräldrar kan behöva stöd och information för 
att relationer och bemötanden inte ska gå ut över barnen. Fler separationer är en del 
av samhällsförändringen, och samhällsförändringen talar bland annat pedagog 4 om. 
Hen menar att skolan måste bli bättre på att följa med i samhällsutvecklingen, vilket 
Oxenswärdh (2011) också är inne på. Barnen är en del av samhället, det måste också 
skolan vara. Det är lätt att få en känsla av att skolan inte utvecklats i samma takt som 
omvärlden, och då är det kanske inte så konstigt att många anser att skolan lämnar 
något att önska.  

Ett sätt att hjälpa barnen som upplever en separation är som sagt en god relation 
mellan skolan och hemmet. Ogden (2001) lägger mycket fokus på det samarbetet, och 
det tas också upp i samtliga intervjuer. Pedagogerna talar om kontakten med hemmet 
som en förutsättning för trygghet, vilket faller tillbaka på samspelthet. Det är inte 
bara i skolan som det måste finnas en ansvarsförståelse, föräldrar och 
vårdnadshavare måste vara införstådda med sitt eget ansvar. Här talar pedagogerna 
också om den egna tryggheten. De vuxna som står barnen närmast måste känna en 
trygghet till sin egen förmåga att kunna hjälpa och uppfostra barnen. Den osäkerhet 
som annars uppstår kan lätt smitta av sig på barnet. Pedagogerna beskriver att man i 
yrket bör ha ett lugnt bemötande, både gentemot barnen och deras föräldrar. Sedan 
krävs tydlighet, för det är ju också så att barnen måste förstå vad som förväntas av 
dem. Pedagog 4 talar om vikten av ett konsekvent bemötande. Dessa ramar som sätts 
upp genom ett konsekvent bemötande och tydliga ramar är en del av den proximala 
utvecklingszonen (Hundeide, 2013), den sociokulturella teorin (Hundeide, 2006), 
och bidrar till barnens självutveckling (Brodin & Hylander, 1997). 

Även om pedagogerna nämner ett par övningar och arbetsmetoder för att främja 
trygghetsarbetet så är det först och främst förhållningssätt som de beskriver. De talar 
i mer generella termer om hur trygghetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Ett 
av förhållningssätten som pedagogerna framhäver vikten av är positivitet. Främst 
pedagog 4, 5 och 6 beskriver utförligt hur avgörande de anser att bekräftelse är för 
barnens trygghet och självkänsla. Det handlar delvis om att barnen blir bekräftade för 
sina känslor, glad som ledsen, och på så sätt lär känna sig själva och vågar visa vad de 
känner. Därefter kommer trygghet till sin egen förmåga, och då handlar om det om 
att få bekräftelse på det man gör. Det behöver inte nödvändigtvis vara beröm och 
lovord varje gång, läraren kan erbjuda konstruktiv kritik, som Stensmo (2008) 
beskriver. Utgångspunkten som de sista tre pedagogerna talar om är dock den 
positiva. De söker aktivt, och försöker uppmuntra, beteenden som är önskvärda och 
lyckade för barnen. Pedagog 4 menar att det inte går att få för mycket kärlek eller 
positiv feedback. Huruvida det stämmer är svårt att säga, det finns ju en risk att 
barnen som aldrig möts med annat än tillrop förlorar sin självsäkerhet och 
självkänsla första gången de möts av kritik. Det är en svår balansgång, men om man 
som lärare utför sitt arbete med kärlek har man nog goda förutsättningar att hjälpa 
barnen mot en trygg och lyckad skolgång.  

Behovet av trygghet i skola och klassrum ser pedagogerna som avgörande för både 
den sociala utvecklingen och kunskapsinhämtningen. Modin (2012) kan se att en 
otrygg miljö ökar risken för mobbning och utsatthet. Slutsatser som dessa hjälper till 
att belysa vikten av en trygg skolmiljö för alla barn, och motiverar studiens syfte. 
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8.3 Slutsatser och vidare forskning 
Både syftet och frågeställningarna som inleder denna studie har behandlats och fått 
svar, i olika stor utsträckning. Studien är inte särskilt omfattande på grund av tids- 
och resursbrist, men den erbjuder ändå ett perspektiv på vad det innebär att skapa 
trygghet för elever i förskoleklass och lågstadiet, vilket också ger arbetet en 
pedagogisk relevans. Syftet var att undersöka lärarnas syn på arbetet och ansvaret, 
och resultatet av detta har sammanfattas, analyserats och diskuterats. Det har varit 
en engagerande process som har gett upphov till många nya tankar och teorier vilket i 
sin tur gett inspiration till ämnen som vore intressanta att se forskning på i 
framtiden.  
 
Först och främst vore det intressant att göra fler och mer omfattande intervjuer på 
mer än en ort. Resultaten skulle sedan kunna sammanställas i en gemensam studie 
för att få bättre svar på hur trygghetsarbetet ser ut på nationell nivå. Sedan finns det 
uttalanden från intervjuerna som väckt nyfikenhet, till exempel det faktum att de 
flesta av pedagogerna anser att otryggheten bland barnen ökat. Varför det är så går 
inte att dra några säkra slutsatser om utifrån denna studie, och det skulle ge en bättre 
förståelse för trygghetsarbetet om det pedagogernas observerat kunde bekräftas och 
förklaras. I metoddiskussionen nämndes att det skett ett aktivt bortval av till exempel 
genusperspektiv i studien. Att utgå ifrån en sådan vinkel skulle också kunna utveckla 
förståelsen för trygghetsarbetet och den pedagogiska situationen.  
 
Ytterligare en fråga som väckt intresse är den om diskrepansen mellan 
beslutsfattarna och mottagarna som uppstått och hur den påverkat 
implementeringen av den senaste läroplanen. Lgr 11 väger tungt på kunskapsmålen 
medan författarna och pedagogerna som presenteras i studien sätter värdegrunds- 
och trygghetsarbetet i första rummet. En utvärdering av dessa skillnader skulle 
kunna hjälpa både lärare och politiker att nå en större förståelse för varandras åsikter 
och förutsättningar. I slutändan syftar ju forskningen till att förklara, förbättra och 
förända vilket det alltid kommer att finnas behov och utrymme för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

9 Referenslista 
 
Arevik, N. (2014). Hur skapa arbetsro i svenska klassrum? I Lärarnas Tidning, nr 
8, årgång 25 (s. 20-23) 
 
Bergström, M. (2012). Barn med växelvis boende. I Skolans betydelse för barns 
och ungas psykiska hälsa (Sos-rapport 2012-5-15) (s. 71-82) 

BRIS (2009) Remissvar: Yttrande över den nya skollagen – för kunskap, valfrihet 
och trygghet (Ds 2009:25). Stockholm: Riksförbundet BRIS. 
 
Brodin, M. & Hylander, I. (1997) Att bli sig själv. Stockholm: Liber  

Hen. (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-03-06 från 
http://www.ne.se/hen/1826342 

Hundeide, K. (2003) Det intersubjektiva rummet. I O, Dysthe. (Red.) Dialog, 
samspel och lärande. (s. 143-166). Lund: Studentlitteratur 

Hundeide, K. (2006) Sociokulturella ramar för barns utveckling. Lund: 
Studentlitteratur  

Jällhage, L. (2011, 28 januari) Anmäld mobbning fördubblad. Dagens Nyheter. 
Hämtad 2014-02-25 från http://www.dn.se/nyheter/sverige/anmald-mobbning-
fordubblad/ 

Maslow, A. H. (1943) A Theory of Human Motivation. I Psychological Review, 50, 
(s. 370-396) 

Modin, B. (2012) Beteendeproblem bidrar till utsatthet för mobbning och psykisk 
ohälsa. I Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa (Sos-rapport 2012-
5-15) (s. 40-54) 

Norlund, A., Dimenäs, J.,  Kolback, K. & Wede, C (2013) ”En trygg och 
framgångsrik skola” - Pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor. I Utbildning 
& Demokrati 2013, vol 22, nr 2 (s. 81–104) 

Ogden, T. (2001) Social kompetens och problembeteende i skolan – 
kompetensutveckling och problemlösande arbete. Stockholm: Liber 

Oxenswärdh, A. (2011) Ansvarsförhållanden vid skolutveckling. Diss: 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.  

Safety (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-05-08 från 
http://www.ne.se/engelsk-ordbok/safety/517760 

Sautner. B, (2008) Inclusive, safe and caring schools: Connecting factors. I 
Developmental Disabilities Bulletin, 2008, Vol. 36, No. 1 & 2, s. 135‐167 

Security (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-05-08 från 
http://www.ne.se/engelsk-ordbok/security/518334 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 



25 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lgr 11. Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket (rev. 2013) Juridisk vägledning. Mer om... Trygghet och studier. 
Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148960!/Menu/article/attachment/trygg
het2013-01-23.pdf 

Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 
Liber 

Skolverket. (2013) Mer om... Trygghet och studiero. Stockholm: Skolverket. 
Hämtad den 2014-02-25 från 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148960!/Menu/article/attachment/trygg
het2013-01-23.pdf  

Stensmo, C. (2008) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 
 
Trygg (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-02-27 från 
http://www.ne.se/sve/trygg 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wahlström, G. O (1993) Gruppen som grogrund. En arbetsmetod som utvecklar. 
Stockholm: Liber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

10 Bilaga 
 

 
Intervjufrågor / Mall som användes vid resultatinsamlingen 

 

Vad jobbar du som, och vilken utbildning har du?  
Hur lång yrkeserfarenhet har du? 
 
Hur definierar du trygghet? (vad tänker du på när du hör ordet, vad 
är trygghet) 
 
Ser du någon koppling mellan trygghet och kunskapsinhämtning? 
 
Hur ser du på lärarens/pedagogens ansvar att skapa trygghet? 
 
Hur arbetar du för att skapa trygghet rent praktiskt? 
 
(Om inre/yttre trygghet tagits upp) Är det någon skillnad kring 
yttre/inre trygghet och hur man arbetar med dessa? 
 
Har du kunnat observera faktorer som skapar otrygghet för barn? 
 
Har du sett någon förändring i trygghetsarbetet? Finns det andra 
förutsättningar idag än då du först började jobba? 
 
Hur ser du på trygghetsfrågan i skoldebatten? Är den synlig eller 
eftersatt? 
 
Är det någonting du vill tillägga eller utveckla?  
 

 

 

 


