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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka personalens uppfattning av skolans trygghetsarbete samt hur elever 

med funktionsvariation görs delaktiga i skolans trygghetsarbete.  

Bakgrund: Lagstiftning och konventioner är tydliga med att skolan ska skapa trygghet 

och att elever utifrån sina förutsättningar ska göras delaktiga. 

Metod: En kvalitativ studiedesign har genomförts via intervjuer med rektorer, 

pedagoger och elevassistenter, sammanlagt tio personer. Intervjuerna var 

semistrukturerade och utgick från en intervjuguide som byggde på studiens 

frågeställningar. Studiens resultatavsnitt är indelat i olika kategorier. 

Resultat: Utgångspunkten är trygghetsarbete och utifrån respondenternas intervjusvar 

utkristalliserades sedan två underkategorier. Den första handlar om struktur och 

inkluderar kategorierna stödjande miljöer och gemensamt förhållningssätt. Den andra 

underkategorin beskriver processer som pågår och hit har kategorierna fungerande 

relationer mellan personal-elever samt elevers delaktighet knutits. 

Diskussion: Resultatet visar på både likheter och skillnader i jämförelse med tidigare 

forskning. Tryggheten i skolan för elever med funktionsvariation upplevs av 

respondenterna som stor, vilket annan forskning inte visar. Informanterna beskriver att 

det pågår mycket bra arbete men det framkommer en avsaknad av systematik. 

Pedagogerna tvingas ofta att ”uppfinna hjulet själva” vilket till viss del handlar om att 

allt arbete måste individanpassas. Två faktorer för att få en fungerande skoldag 

framhålls särskilt av respondenterna, en väl fungerande relation mellan vuxna och 

elever, samt delaktiga elever.  

Nyckelord 
Kränkande behandling, trygghet, funktionsvariation, funktionsnedsättning, delaktighet. 
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ABSTRACT 

Aims: The purpose of this study was to investigate the staff's experience of safety work 

in schools for pupils with disabilities, as well as how pupils with disabilities involved in 

the work against degrading treatment, harassment and discrimination. 

Background: Legislation and Conventions clearly states that schools should provide a 

safe environment and that pupils, based on their ability are supposed to be involved in 

the work.  

Method: In order to achieve the purpose of the study a qualitative study design was 

applied. In total ten persons were interviewed, principals, teachers and assistants. A 

semi-structured interview based on an interview guide was used. The data analysis 

resulted in different categories. 

Results: The point of departure has been termed as generally safety work at school. 

Based on interview responses from the informants two sub-categories emerged. The 

first concerns the structure and after further condensation added categories supportive 

environments and common approach. The second subcategory describes the processes 

at work, and here are the categories functional relations between staff and pupils and 

pupils’ participation been identified. 

Discussion: The results show both similarities and differences in comparison with 

previous research. The school environment was perceived by respondents as safe and 

without violations, which other research does not show. There is considerable good 

work going on, but it appears to be a lack of systematics. The teachers are often forced 

to "reinvent the wheel itself" which to some extent is a matter of that all of the work 

must be individually adapted. A well-functioning relationship between adults and pupils 

is reported to be a prerequisite. Participating pupils stated to be a must to get the school 

day to work.Two factors to get an effective school day gave priority of the respondents, 

a well-functioning relationship between adults- and students and students involved. 

Keywords 

Degrading treatment, safety, anti-bullying, disability, participation.  
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1. INLEDNING 
 

Som folkhälsoutvecklare i Örebro kommun har jag ett uppdrag inom programområde 

Barn och utbildning gällande trygghetsarbete och elevers delaktighet. Personal som 

arbetar med elever med funktionsvariation står inför extra utmaningar, särskilt när 

eleverna på grund av sin funktionsvariation har brister i sin kommunikativa förmåga. I 

denna uppsats kommer jag att genomföra intervjuer med skolpersonal inom särskola, 

specialenhet och särskilda undervisningsgrupper. Syftet är att undersöka personalens 

uppfattning av skolans trygghetsarbete samt hur elever med funktionsvariation görs 

delaktiga i skolans trygghetsarbete.  

 

En trygg och god uppväxt och möjlighet till delaktighet är viktiga bestämningsfaktorer 

för hälsa. Folkhälsopolitiken ska möjliggöra en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen (Regeringen, 2008). Det innebär att folkhälsoarbetet även måste innehålla 

ett funktionshinderperspektiv. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, 

slår fast att samhället ska utformas så att människor med funktionsvariation i alla åldrar 

kan vara fullt delaktiga i samhällslivet (Regeringen, 2011). Delaktighet är det första 

målområdet i folkhälsopolitiken, och även ett av de viktigaste målen för svensk 

handikappolitik. Folkhälsopolitikens tredje målområde, trygga och goda uppväxtvillkor, 

innebär att barn med funktionsvariation har samma rätt till en bra barndom som andra 

barn. Målsättningen är att deras funktionsvariation ska inkräkta så lite som möjligt på 

deras barndom (Arnhof, 2008). 

 

Funktionsvariation beskriver att människor fungerar olika och har olika behov. Det 

beskrivs som ett bättre ord än till exempel utvecklingsstörd, handikappad eller 

funktionsnedsatt. Ordet funktionsvariation är normkritiskt då alla har en egen variation 

av hur man fungerar. Inga människor är exakt lika utan man passar bara mer eller 

mindre bra in i en norm (http://www.funktek.se/funk-tank/). Funktionsvariation kommer 

att vara den benämning som fortsättningsvis kommer att användas som begrepp i denna 

uppsats förutom i lagtext och konventionstext då begreppet funktionsnedsättning 

används. 
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Barn och elever har rätt att vara delaktiga i skolans främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbete (SFS 2006:1083). Varje enskild skola ska upprätta en 

likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen (SFS2008:567) och en plan mot 

kränkande behandling enligt skollagen (SFS 2010:800). Elevernas deltagande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad. Det är dock väldigt sällan som det framgår att 

skolornas planer även omfattar särskolan. 

 

2. BAKGRUND 

Bakgrunden kommer att ge en inblick i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 

beskrivning av olika funktionsvariationer, lagstiftning som styr skolan och skolans 

trygghetsarbete. Exempel på arbetssätt och annan forskning som berör trygghet och 

arbetet med att göra eleverna delaktiga i skolan kommer också att belysas. 

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna   

Frågan om funktionshindrades erhållande av mänskliga rättigheter behandlades i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i Genève på 1940-talet men fick sitt 

verkliga genombrott först i slutet på 1990-talet. Generalförsamlingen beslöt 2003 att en 

konvention skulle tas fram och det ledde fram till att en konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006. 

Konventionen öppnades för undertecknande 2007 och 82 länder, däribland Sverige 

skrev på. Konventionens syfte är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning 

att erhålla sina mänskliga rättigheter (Socialdepartementet, 2008). 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Det finns flera artiklar i barnkonventionen som stärker barnets rätt kring delaktighet i 

frågor som rör dem (Regeringskansliet, 2014). Barnkonventionens andra artikel är 

viktig för trygghetsarbetet. Artikeln beskriver att alla barn har lika värde och lika 
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rättigheter och att inget barn ska diskrimineras. Det innebär bland annat att barn inte får 

diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Artikel tre handlar om att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet i alla situationer som påverkar barnet, det gäller till 

exempel barnets utbildning och hälsa. 

 

Enligt artikel 12 ska staten se till att barn som har förmåga att bilda egna åsikter har rätt 

till att fritt uttrycka sig i alla frågor som rör dem. Barnets åsikter ska ges betydelse 

utifrån ålder och mognad. För att ge barnet förutsättningar att uttrycka sina åsikter krävs 

det att ansvariga aktörer har kunskap om hur denna rättighet ska förverkligas i den 

verksamhet där barnet är. Det måste finnas kunskap om, och utarbetade arbetssätt för, 

hur barnets åsikter bäst kan inhämtas utifrån barnets ålder och mognad. Det är viktigt att 

miljön känns trygg för barnet och att metoder och arbetssätt är väl anpassade till barnets 

förutsättningar. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter ska inte begränsas till tal utan ska 

även kunna inhämtas genom andra uttrycksmedel. Begreppet mognad är inte definierat 

och det innebär att man i varje enskilt ärende måste bedöma barnets förmåga att förstå 

det som hen ska uttrycka sin åsikt om och anpassa situationen och informationen utifrån 

det. Artikel 28 tar upp rätten till utbildning under trygga former (Regeringskansliet, 

2014). 

 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att ett 

barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att 

delta i samhället på lika villkor (SOU 2009:36). Barnperspektivet ska genomsyra allt 

arbete inom funktionshinderspolitiken. Barn och unga med funktionsnedsättning möter 

andra hinder i samhället än vuxna. De befinner sig också i andra miljöer än vad vuxna 

gör, till exempel i skolan. Därför behöver det finnas ett särskilt fokus kring att 

undanröja hindrande faktorer i de miljöer som barn och unga befinner sig i 

(Myndigheten för delaktighet, 2013). 
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Fakta kring funktionsvariation 

Socialstyrelsen (2014) definierar funktionsvariation som något som uppstår till följd av 

en medfödd eller förvärvad skada. I rapportserien Liv & hälsa ung i Örebro län (2014) 

kan man se att ungdomar med funktionsvariation är en jämförelsevis utsatt grupp när 

det gäller både psykisk och allmän hälsa. Även om personer med funktionsvariation 

framstår som en utsatt grupp i förhållande till ungdomar utan funktionsvariation är 

gruppen mycket heterogen. För att kunna möta de behov som finns krävs således 

individ och målgruppsanpassning. Många ungdomar har en eller flera 

funktionsvariationer. Närmare var femte elev i Örebro läns undersökning Liv & hälsa 

ung (2011) uppgav att de hade någon eller en kombination av flera funktionsvariationer. 

Ungdomar med funktionsvariation har en sämre hälsa än ungdomar utan 

funktionsvariation. Det finns även stora variationer bland ungdomar med 

funktionsvariation vilket ställer krav på både individ- och målgruppsanpassning för att 

möta de behov som finns (Lindén–Boström & Persson, 2014). 

 

Det är svårt att få en överblick över antal individer med olika funktionsvariationer, 

eftersom vi i Sverige av integritetsskäl inte får registrera det. Vissa funktionsvariationer 

är svåra att diagnosticera, medan andra enbart påverkar vissa delar av livet. I den 

svenska grundsärskolan går det drygt 9300 elever (Statens skolverk, 2014b). Mellan1,3 

och 1,8 miljoner människor i Sverige i åldrarna 16-84 år har en funktionsvariation 

(http://funkanu.com). På hemsidan kan man läsa mer om tillgänglighetsfrågor.  

Nedan presenteras några exempel på funktionsvariationer och de är utvalda utifrån 

målgruppen för denna studie. Autismspektrumstillstånd är en följd av biologiskt 

betingade, medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i vissa delar av centrala 

nervsystemet. Dessa avvikelser leder till en nedsatt eller annorlunda funktion inom 

några av hjärnans många olika kognitiva funktioner. Vid autism påverkas de kognitiva 

funktioner som är nödvändiga för att utveckla en social och språklig kommunikation 

samt föreställningsförmåga. Autismspektrumtillstånd betecknar funktionsvariation och 

inte specifika sjukdomar (Socialstyrelsen, 2010).  
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En annan funktionsvariation är utvecklingsstörning som är en begåvningsmässig 

funktionsvariation. Definitionen av utvecklingsstörning är en nedsättning av intelligens 

på IQ 70 eller lägre. Utvecklingsstörningen ska ha uppstått före 18 års ålder. Barn med 

utvecklingsstörning utvecklas som andra barn inom flera områden, men i långsammare 

takt. Grundläggande behov och känslor är desamma som hos alla barn, men barn med 

utvecklingsstörning kan ha svårare att uttrycka sina behov. Det förekommer att barn 

med grav utvecklingsstörning helt saknar tal. Barn med lindrigare utvecklingsstörning 

har ofta en försenad språkutveckling. Höga krav ställs på omgivningens förmåga att 

tolka och förstå barnets kommunikation och ofta behöver man använda kompletterande 

kommunikationsstöd som tecken eller bilder (Stockholms läns landsting, 2011). 

Vidare finns det rörelsehinder som är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser som 

innebär begränsad motorisk förmåga. Orsaken till rörelsehindret kan vara en skada eller 

sjukdom. Den kan vara medfödd eller ha uppkommit senare i livet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014).  

Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) måste skolan arbeta aktivt för att förebygga 

och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling.  

Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) styr verksamheten i grundsärskolan. Alla som arbetar inom 

skolans värld ska verka för de mänskliga rättigheterna såsom människolivets 

okränkbarhet, individens integritet och frihet, jämställdhet, alla människors lika värde 

och solidaritet. För att ta reda på om en elev har rätt att få sin undervisning inom 

särskolan genomförs en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk utredning. Det 

är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som beslutar om mottagande i 

specialskolan. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning. Målgruppen för grundsärskolan är 

elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har 

en utvecklingsstörning (Skolverket, 2013). Skolans uppgift är att ge elever med 
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utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola och den är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Arbetet underlättas av att det är färre elever i en särskoleklass än vad det är i en 

grundskoleklass (Statens skolverk, 2014 a). 

Läroplaner  

I läroplanerna för grundskolan (SKOLFS 2010:37) och grundsärskolan (SKOLFS 

2010:255) framgår att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna så 

att de får ta del av samhällets värderingar och ges möjlighet att komma till tals i praktisk 

handling. Detta ska ske genom att skolan medverkar till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor. Att aktivt motverka diskriminering 

och kränkande behandling av individer eller grupper och att visa respekt för den 

enskilda individen är två viktiga utgångspunkter i ett demokratiskt förhållningssätt. 

Historik kring inkluderande undervisning  

I den första läroplan som kom 1962 föreslogs en mängd särlösningar för många olika 

grupper som sågs som avvikande. Kritiken mot särlösningar blev samtidigt allt 

vanligare och ordet integrering blev viktigt för de som ville avskaffa specialskolor och 

andra typer av särlösningar. Speciellt specialskolorna utsattes för kritik eftersom de 

samlade elever med specifika funktionsvariationer, såsom utvecklingsstörning eller 

motoriska funktionsvariationer. Det fanns starka krafter som utmanade förekomsten av 

å ena sidan en skola för ”normala” elever och å andra sidan en skola för ”avvikande” 

elever. Sedan början av 1960-talet har också andelen helt segregerade utbildnings-

former, såsom specialskolor och permanenta särskilda undervisningsgrupper, troligtvis 

minskat i antal. Det är dock svårt att veta exakt eftersom det saknas helt tillförlitliga 

statistiska uppgifter, framförallt om särlösningar inom ramen för grundskolan (Nilholm 

& Göransson, 2013). 

Företrädare för en mer integrerad skola beklagar att det fortfarande finns en ganska 

tydlig uppdelning mellan den vanliga undervisningen och specialpedagogiska insatser. 

De tydliga särlösningar som förekommer i dag är specialskolor, särskola och särskilda 
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undervisningsgrupper. Skillnaden mellan kommuner är dock stor när det gäller andelen 

elever som är mottagna i grundsärskolan och det saknas tillförlitlig statistik på hur 

många elever som går i särskilda undervisningsgrupper (Nilholm & Göransson, 2013).  

 

Statens skolverk (2014c) påtalar risken att placeringar i särskilda undervisningsgrupper 

inte i första hand görs för att de svarar mot en elevs behov av särskilt stöd, utan för att 

skolan inte vet hur de ska hantera eleven i den ordinarie undervisningsgruppen. För att 

undvika detta är det viktigt att huvudmän och skolor systematiskt och kontinuerligt 

följer upp och utvärderar själva verksamheten som den särskilda undervisningsgruppen 

utgör. Detta för att det tydligt ska framgå på vilket sätt verksamheten i den särskilda 

undervisningsgruppen svarar mot elevernas behov av särskilt stöd. Skolverket menar att 

utgångspunkten i författningarna är att en elev i behov av särskilt stöd i första hand ska 

få det stödet i den ordinarie undervisningsgrupp som eleven tillhör. Det motiveras av 

forskning som pekar på negativa konsekvenser av att skilja eleven från den ordinarie 

undervisningsgruppen, såsom stigmatiseringseffekter och negativ påverkan på elevens 

självbild och motivation. För skolan är det även viktigt att vara medveten om att 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd inte bara handlar om fysisk placering, utan 

även om att ge förutsättningar för elever att vara delaktiga lärandemässigt och socialt. 

(Statens skolverk, 2014c).  

Anpassning av undervisning i grundsärskolan  

Vikten av en anpassad pedagogik blir belyst i en studie genomförd av Blom (2003). 

Några gemensamma komponenter som kom fram var vikten av att förbereda eleverna på 

vad undervisningen ska innehålla, när, hur och var den ska bedrivas samt hur länge den 

ska pågå. Detta för att skapa en tydlighet och trygghet i undervisningen. Lärarna i 

undersökningen uttrycker att abstraktionsnivån i undervisningen i särskolan är på en 

lägre nivå än vad den är i grundskolan så ett mer konkret undervisningsmaterial måste 

användas. Det visar sig också att det finns en svårighet med att hitta färdigproducerade 

läromedel i form av böcker, vilket gör att olika pedagogiska metoder och idéer blandas. 

 

Vikten av att göra skolmiljön tillgänglig för elever med olika funktionsvariationer 

beskrivs i Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning Lika rättigheter i skolan 
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(2012). Det handlar då inte bara om att ta bort fysiska hinder och att skapa pedagogisk 

tillgänglighet utan det handlar också om att stärka elevers delaktighet och ha respekt för 

individen till exempel i trygghetsarbetet. Ibland rymmer en skola flera 

verksamhetsformer, till exempel särskola, grundskola och skolbarnomsorg. Då är det 

viktigt att kartläggning av elevernas upplevelse av trygghet beskriver de specifika behov 

som finns i de olika verksamheterna. Eleverna har rätt att delta i likabehandlingsarbetet 

och en plan för likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling ska 

upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

Elevers delaktighet 

I FN-konventionen om barnets rättigheter står det att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet och att barn med funktionsnedsättning ska kunna ta del av alla mänskliga 

rättigheter och friheter på lika villkor som andra barn (Regeringskansliet, 2014). Det 

finns ett stort antal områden där barn och unga med funktionsvariation har en lägre grad 

av delaktighet, och en större utsatthet, jämfört med övrig befolkning i samma 

åldersgrupp. Om ett barn redan från tidig ålder ges sämre delaktighet i samhället blir 

förutsättningar för delaktighet i vuxen ålder sämre. Fortfarande saknas statistik, analyser 

och insatser på många områden som berör barn och unga med funktionsvariation 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). När det gäller unga med funktionsvariation 

återkommer samma mönster som för barn. Många lever med sämre delaktighet jämfört 

med övriga unga. Exempelvis är det drygt 2,5 gånger fler unga mellan 16–25 år som har 

en funktionsvariation som är ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation 

jämfört med ungdomar utan funktionsvariation. (Ungdomsstyrelsen, 2012). Slutsatserna 

i Ungdomsstyrelsens rapport stämmer väl med slutsatserna i den rapport som 

Myndigheten för delaktighet (2013) gjorde. I den rapporten kan man läsa att unga med 

funktionsvariation har sämre levnadsförhållanden inom de flesta områden. Bilden är 

tydlig, barn och unga med funktionsvariation lever med sämre delaktighet än övriga 

barn och unga. Rapporten visar också att det fortfarande finns många områden som 

saknar statistik och uppföljning som berör just barn och unga. Det är även många 

undersökningar om barn som är baserade på föräldrarnas svar snarare än barnets eget 

upplevelse. 
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Särskilda insatser och särskilt stöd underlättar funktionshindrades möjligheter till 

delaktighet (Szönyi & Tideman, 2011). Delaktighet är ett komplext begrepp som kan 

tolkas på olika sätt. Det är viktigt att upptäcka hinder för delaktighet eftersom de inte 

alltid är synliga. Det kan handla om den fysiska skolmiljön, svårorienterade lokaler, 

eller att miljön för ett barn med en kognitiv funktions-nedsättning upplevs för stökig 

och orolig. Det är också viktigt att undanröja hinder för social delaktighet så att alla 

elever ska kunna utveckla och upprätthålla sociala relationer. Skolan blir en viktig arena 

för ett samhälle med reell delaktighet i vilken alla människor har tillträde.  

De brittiska forskarna Hartas och Lindsay (2011) problematiserar de demokratiska 

processerna som pågår i skolan. Unga personer förväntas utföra sina demokratiska 

skyldigheter men brist på inflytande i skolan kan resultera i att det blir kontraproduktivt 

och att man som elev tappar tilltron till demokratin. Skolorna måste se till att arbetet 

kring delaktighet och beslutsfattande blir transparent. Ungdomar sitter inne med 

förstahandsinformation som är viktig vid beslutsfattande och en slutsats som dras är att 

skolorna behöver fundera extra på hur man ska involvera de grupper av ungdomar som 

har begränsad möjlighet att delta. Coster m.fl. (2012) visar i sin amerikanska studie 

kring elever med och utan funktionsvariation att delaktigheten var större hos barn utan 

funktionsvariation. Elever med funktionsvariation deltog mindre frekvent och var 

mindre involverade i klubbar och organisationer. De var också i lägre utsträckning 

tillsammans med kamrater utanför skoltid. Skolans krav på fysiska, kognitiva och 

sociala förmågor kan skapa hinder för deltagande. Raghavendra och medarbetare visar i 

en australiensisk studie att barn med funktionsvariation samt kommunikativ problematik 

såsom tal och språk, i mindre utsträckning är delaktiga i aktiviteter. De krävde även mer 

hjälp av vuxna än vad övriga elever i grundskolan gjorde. Studien visar också att elever 

med en funktionsvariation har färre vänner (Raghavendra, Olsson, Sampson, McInerney 

& Connell, 2012).  

Arbetssätt som främjar elevers delaktighet 

Coster m.fl. (2012) visar på vikten av fortsatt arbete med att hitta metoder som på ett 

meningsfullt sätt inkluderar elever med en funktionsvariation i skolans arbete. En studie 

av Raghavendra m.fl. (2012) visar att de kommunikativa hjälpmedel som fanns i skolan 
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sällan kom till användning. En engelsk studie av Carter, Cameron, Houghton och 

Walton (2013) visar att ett deltagarbaserat arbetssätt upplevs meningsfullt av deltagarna 

samt ökar viljan till att vara delaktig. Det visar sig även att det saknas metoder som tar 

hänsyn till individuella svårigheter när det gäller att uttrycka sig.  

 

Som ett försök att råda bot på att barn med intellektuella funktionsvariationer ofta har 

svårt att vara delaktiga i olika undersökningar på grund av krångligt språk, många frågor 

och flera svarsalternativ har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram ett verktyg 

som passar särskilt för den elevgruppen (P. Boström, personlig kommunikation, 24 

november, 2014). Forskarna genomförde 2009 en undersökning i årskurserna 6-9 kring 

bland annat upplevd hälsa och mobbning. Det visade sig att elever i särskolan, med en 

intellektuell funktionsvariation, i hög grad helt lämnades utanför undersökningen. 

Denna typ av elevundersökning ligger ofta till grund för planering av framtida 

hälsoinsatser och forskning visar att barn med funktionsvariation oftare visar psykisk 

ohälsa än vad barn utan funktionsvariation gör. Upp till 50 procent av eleverna med 

intellektuell funktionsvariation visar sig uppfylla kriterierna för en eller flera 

psykiatriska diagnoser. Studiens resultat kan vara missvisande när så få barn med 

funktionsvariation deltar. Som ett exempel visar undersökningen att åtta av tio barn 

skattade sin hälsa som bästa möjliga, vilket inte överensstämmer med liknande 

kvalitativa studier. Forskarna menar att en trolig orsak till resultatet är att eleverna på 

grund av sin funktionsvariation inte förstod frågorna i tillräckligt hög grad för att kunna 

svara tillförlitligt. De menar vidare att det i undersökningar om psykisk hälsa hos 

grundsärskolebarn sällan är barnen själva som tillfrågas utan att de undersökningar som 

finns vanligen bygger på att en vuxen har intervjuat barnen eller hjälpt dem att fylla i 

frågeformulär. Det innebär svårigheter, eftersom andra kanske inte vet hur barnen mår 

(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2014). 

 

Forskarna vid Göteborgs universitet arbetar med att ta fram ett frågeformulär som barn 

på grundsärskolan ska kunna besvara utan att ha hjälp av en vuxen. Deras förhoppning 

är att verktyget kommer att göra det lättare och säkrare att ta reda på bland annat hur 
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barn och unga med olika funktionsvariationer mår och hur de har det med kamrater. 

Forskningsprojektet går under namnet ”Psykisk hälsa, kamratrelationer och skolmiljö 

hos elever med intellektuella funktionsnedsättningar i grundsärskolan – låt alla barn 

komma till tals!” (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2014). 

 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika 

kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK 

ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen och hjälper 

personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig. Det kan 

handla om allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater och datorer med olika 

styrsätt. Samma person behöver oftast olika alternativ och komplement beroende på 

situationen och vem man ska prata med. För att hitta rätt hjälpmedel tittar man på 

personens förutsättningar och kartlägger vilka behov som finns i de miljöer personen 

vistas i. Vid alla former av AKK är omgivningens stöd avgörande för hur 

kommunikationen kommer att fungera. Alla som har så svåra kommunikativa 

funktionsvariationer att de inte kan förlita sig på sitt naturliga tal för att klara sina 

vardagliga kommunikativa behov behöver någon slags AKK. Kommunikativt stöd är 

mer än en hjälp i kommunikationssituationer med personer i närheten. Om man har 

problem i den sociala situationen när man ska kommunicera med andra människor, på 

grund av bristande kontroll av sitt beteende eller av att inte kunna läsa av andra 

personer, då är det kommunikativt stöd i den situationen som behövs (Stockholms läns 

landsting, 2014). 

Främja likabehandling oavsett funktionsvariation 

En främjande insats handlar om att göra skolmiljön och undervisningen tillgänglig för 

alla elever. Det handlar om att se alternativ för att stärka elevers delaktighet och ha 

respekt för individen istället för att acceptera hinder som utestänger. Arbetet mot 

stereotypa föreställningar och attityder kring personer med funktionsvariation är 

ytterligare ett exempel på en främjande insats. Det gynnar bland annat social 

tillgänglighet och ger större möjligheter att inkludera elever med funktionsvariation i 
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gemenskapen på likvärdiga villkor. Det är viktigt att arbeta med normer kring 

funktionsförmåga (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012). 

Varje skolenhet ska årligen beskriva sitt arbete i en plan mot diskriminering och 

kränkande behandling för varje verksamhet. Hur detta ska göras beskrivs i Skolverkets 

allmänna råd (2012) för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. De allmänna råden är rekommendationer om hur 

författningar, lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Alla rektorer 

och huvudmän har, enligt de allmänna råden, inte insett att alla verksamheter ska 

medverka i att arbeta fram en plan som speglar den egna verksamheten och dess behov. 

Ibland finns både särskola och grundskola med årskurserna 1–7 i samma skolbyggnad 

och då ska de olika verksamheternas behov tydligt framgå i planen. Varje verksamhet 

kan göra sin egen plan men det är också möjligt att skolan gör en gemensam plan men 

med verksamhetsspecifika delar. Det viktiga är att insatserna bygger på förhållanden 

som gäller i varje verksamhet. Det räcker alltså inte att huvudmannen gör mallar på 

förvaltningsnivå som sedan ska passa hela verksamheten. Däremot är det önskvärt att 

huvudmannen initierar ett system för idéutbyte mellan rektorer, och skolpersonal för att 

hitta goda exempel och kanske upprättar checklistor (Skolverket, 2012). En granskning 

från särskolorna i Stockholm visar att det finns planer mot diskriminering och 

kränkande behandling på alla enheter men särskoleeleverna involveras i väldigt liten 

utsträckning i arbetet med att ta fram planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. I de få fall där särskolorna gör någon kartläggning eller nulägesbeskrivning 

av trygghet och arbetsro är det sällan som resultaten kopplas till verksamhetens planer 

för året. En slutsats som skolinspektionen drar är att särskolan skulle behöva egna 

planer, eller avsnitt i gemensamma planer, som utgår från kartläggningar av särskolans 

behov och förutsättningar (Bernhardtz, Eriksson, Hedlund & Salomonsson, 2010). 
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Kartläggningsmetoder för trygghetsarbete 
Diskrimineringsombudsmannen, (DO) ger exempel på hur verksamheten kan kartlägga 

sin verksamhet och på det sätta få reda på vilka förebyggande insatser inom 

trygghetsarbetet som behöver formuleras. De olika metoderna presenteras som att de 

kompletterar varandra och skolorna uppmanas att använda de metoder som passar 

situationen på respektive skola. Bland annat föreslås enkäter och ombudsmannen är 

tydlig med att beskriva att eleverna kan besvara enkäterna anonymt. En annan metod 

som föreslås är trygghetsvandringar med eleverna då otrygga platser kan pekas ut. En 

del av kartläggningen kan bestå av regelbundna planerade samtal med enskilda elever, 

elevråd, elevvårdsteam och med andra anställda i skolan samt vårdnadshavare/ 

föräldrar. Samtalen ger information om stämningen och om händelser som eleverna 

upplever som trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Samtalen behöver 

vara väl förberedda och strukturerade, skolorna uppmanas att använda en manual för att 

garantera att samtalen förs på ett likvärdigt sätt (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

 

Risk- och skyddsfaktorer 
Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- 

och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar sannolikheten att ett riskbeteende ska förekomma 

och skyddsfaktorer innebär att sannolikheten för riskbeteenden minskar då riskfaktorer 

förekommer. Enstaka riskfaktorer innebär sällan någon påtagligt ökad risk. Det gör 

däremot flera parallella riskfaktorer. Exempel på skyddande faktorer inom skolans värld 

är tydliga normer och regler, att nå skolframgång, att eleverna uppmärksammas för 

positiva handlingar och att känna tillhörighet och anknytning. Ett gott socialt och 

emotionellt klimat är också viktigt och att de vuxna har höga förväntningar på att eleven 

ska lyckas i skolan. Exempel på riskfaktorer är motsatsen till de skyddande faktorerna, 

det vill säga otrivsel, låg kunskapsnivå, brist på struktur, låga förväntningar, 

misslyckande i skolan och skolk (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). 
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Risk för att utsättas för mobbning 
Endast ett fåtal studier har genomförts avseende studiens målgrupp utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. I en undersökning gjord i Stockholms stad kan man se att eleverna 

i särskolan trivs (Stockholms stads utbildningsförvaltning, 2009). Det finns oftast 

många vuxna som kan hjälpa till om det uppstår problematiska situationer och på de 

flesta särskolor bedrivs ett bra och väl organiserat arbete för att skapa god stämning och 

arbetsro både på lektioner och under raster. I träningsskolan är det till exempel mycket 

ovanligt att elever kränker varandra. Intervjuer har visat att det kan vara större risk att 

vuxna utsätter eleverna för kränkningar än att elever kränker varandra. 

 

Även skolinspektionen konstaterar efter en granskning av särskolor i Stockholm 2010 

att eleverna trivs och känner sig trygga och att det bedrivs ett gott och organiserat arbete 

för att skapa god stämning och arbetsro. Inspektionen understryker dock att särskolan 

bör bli mer synlig i planerna mot diskriminering och kränkande behandling utifrån sina 

förutsättningar och behov. Vidare behöver en kartläggning göras och en plan för 

åtgärder skrivas (Bernhardtz, Eriksson, Hedlund & Salomonsson, 2010). Samma år 

gjorde skolinspektionen även en granskning av de kommunala skolorna i Örebro 

kommun. Då konstaterades bland annat att skolornas planer mot kränkande behandling 

inte till alla delar motsvarar bestämmelserna i skollagen (Skolinspektionen, 2010). 

 

Trots att de flesta eleverna trivs så är det många barn med funktionsvariation som är 

utsatta för exempelvis mobbning. 16 procent av barn med funktionsvariation blir 

mobbade jämfört med knappt 6 procent bland övriga barn (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Skolverket uppger att trakasserier och kränkande behandling är vanligare i 

särskolan. Andra elever kränker ofta särskolelever och särskolelever kränker varandra 

(Skolverket, 2011). En amerikansk studie kring riskfaktorer för mobbning bland barn 

inom autismspektrat visar att barn med Asbergers symptom var i störst risk att bli utsatt 

för mobbning. Elever med sammansatt problematik och grav autism var de som oftast 

var inblandade i mobbning, både som mobbare och offer (Zablotsky, Bradshaw, 

Anderson & Law, 2014). I en engelsk studie uppgav lärarna att bra relationer och att gå 
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på en specialskola minskade risken för mobbning för elever med autism. Föräldrarna i 

undersökningen uppgav att ett högre engagemang hos personalen och ett bra 

självförtroende hos eleverna var skyddande faktorer som minskade mobbning (Hebron 

och Humphrey (2014).  

Trygg skola i Örebro kommun 

Som ett stöd för det interna trygghetsarbetet inom Barn och utbildning i Örebro 

kommun finns en särskilt webbportal. Där kan man läsa att skolan ska vara en trygg och 

säker plats och att alla ska behandlas lika. De kommunala skolornas trygghetsarbete 

bygger på Örebro kommuns trygghetsvision som antogs 2002 av kommunstyrelsen. Där 

står: ”Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor 

och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje 

vuxen, liksom för alla barn och ungdomar”. Kommunens trygghetsarbete sker i tre 

nivåer. 1) Det främjande arbetet som är en del i skolans uppdrag och innebär att skolan 

ska arbeta för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Arbetet riktar sig till 

alla elever på skolan, utan att det finns något aktuellt problem. 2) Det förebyggande 

arbetet som bygger på att skolorna t.ex. genom att fråga eleverna om var och när de 

känner sig otrygga, kan upptäcka problem eller svårigheter på skolan och ta fram 

åtgärder för att lösa problemen. 3) Det åtgärdande arbetet vilket innebär att skolan enligt 

lag är skyldiga att utreda, dokumentera och ta fram en åtgärdsplan när man får reda på 

att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling. Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från 

skola till skola (Örebro kommun, 2015). 
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3.  PROBLEMFORMULERING 

En trygg uppväxt och möjlighet till att vara delaktig är viktiga bestämningsfaktorer för 

hälsa. Folkhälsopolitiken har som mål att möjliggöra en god hälsa på lika villkor för 

alla. Barn och ungdomar är ett prioriterat område och skolan är elevernas arbetsplats. 

Lagstiftning finns för att öka förutsättningarna för att eleverna ska få en trygg skoltid. 

Elever med funktionsvariation tillhör en utsatt grupp och behöver därför bli mötta 

utifrån sina specifika behov. Arbetssätt och metoder behöver individanpassas för att 

skapa trygghet och för att möjliggöra för eleverna att vara delaktiga i trygghetsarbetet 

på det sätt som lagstiftningen säger. Det är därför särskilt angeläget att undersöka hur 

skolans trygghetsarbete för elever med funktionsvariation ser ut, samt hur man 

möjliggör för elever med funktionsvariation att vara delaktiga i arbetet.  

 

4. SYFTE 

Syftet är att undersöka personalens uppfattning av skolans trygghetsarbete samt hur 

elever med funktionsvariation görs delaktiga i skolans trygghetsarbete.  

 

5. METOD 

I detta avsnitt beskrivs studiedesignen för denna studie, det vill säga datainsamling, 

urval av respondenter, genomförande av intervjuer och hur insamlad data har barbetats 

och analyserats. Även forskningsetiska överväganden presenteras.  

Datainsamling 

Denna studies datainsamling utgick från en kvalitativ ansats med intervju som metod. 

Gun Paulsson skriver att kvalitativa intervjuer är givande för att få veta mer om 

mänskliga fenomen kring uppfattning, erfarenhet, upplevelser, tankar och förväntningar 

(Paulsson, 2008). Till skillnad från andra kvalitativa ansatser är syftet att urskilja olika 

aspekter av fenomenet, det handlar alltså om att i ord beskriva respondenternas 

uppfattning. En av intervjuerna genomfördes i en fokusgrupp, som enligt Wibeck 

(2000) är en metod som används för att studera individers tankar, kunskaper, attityder 
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och värderingar i fokuserade gruppintervjuer. Metoden innebär att en grupp under 

ledning diskuterar ett givet ämne där erfarenheter jämförs mellan deltagarna. En 

semistrukturerad intervjuform användes vilken är den mest använda formen vid 

intervjuer. Det liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte 

att inbegripa en speciell teknik. Den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som 

kan innehålla förslag på frågor. Det innebär att samtalet är inriktat på bestämda ämnen 

som valts ut i förväg (Kvale & Brinkman,2014). 

Urval 

Intervjuer med rektorer och personal har genomförts vid fyra olika intervjutillfällen, en i 

grupp, två med två personer vardera och en enskild.  

 

Tabell 1: Datainsamlingsmetoder och deltagare 

Typ av 

intervju 

Antal Profession Kön Intervjuernas 

längd 

(minuter) 

Fokusgrupp 5 Rektorer 4 kvinnor, 

1 man 

60 

Par 2 Pedagoger 1 kvinna, 

1 man 

40 

Par 2 Elevassistenter 2 män 40 

Enskilt 1 Pedagog 1 kvinna 60 

 

Den gemensamma faktorn hos respondenterna var att alla arbetade med elever med 

funktionsvariation. Några var verksamma inom grundsärskolan, andra inom 

specialenheten där elever med rörelsehinder finns och så fanns representation från 

pedagoger inom särskild undervisningsgrupp. Urvalet gjordes utifrån tidigare 
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upparbetade kontakter. Intervjupersonerna var totalt tio stycken, fyra män och sex 

kvinnor. Två av pedagogerna hade samma utbildning och den tredje pedagogen, som 

jag intervjuade enskilt, hade en annan utbildning. De två elevassistenter arbetade i 

samma arbetslag och hade även jämförbara arbetsuppgifter. Olika personalkategorier 

valdes med syfte att få en större bredd på perspektiven kring skolans trygghetsarbete. 

Respondenternas erfarenhet av arbetet varierade från ett par år till cirka 30 år. 

Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (Bilaga1). Jag kontaktade 

samordnaren för rektorerna för att boka tid för rektorsintervjuen. Kontakten med 

pedagogerna upparbetades med hjälp av en specialpedagog på skolan samt via mail. 

Elevassistenterna kontaktades via en av rektorerna. Alla respondenter fick frågorna 

skickade till sig innan intervjutillfället. Gruppintervjun skedde på en ordinarie 

samverkansträff för rektorerna inom grundskolan så samtliga rektorer i grundsärskolan 

var inbjudna att vara med. Två av dem var förhindrade att delta så vid intervjutillfället 

var fem rektorer representerade. I de övriga intervjuerna deltog pedagoger och 

elevassistenter, de representerade tillsammans tre olika skolor. Samtliga intervjuer 

genomfördes i en tyst och lugn miljö på någon av respondenternas arbetsplats. Alla 

intervjuer spelades in med ljudupptagning så att jag kunde koncentrera mig på att lyssna 

och ställa frågor. Enligt Dalen (2007) är det viktigt att använda tekniska hjälpmedel för 

att få med respondenternas egna ord och uttryck.  

Analys 

Efter genomförandet har intervjuerna transkriberats och skrivits ut ordagrant så att en 

kvalitativ innehållsanalys kunde göras. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

tolkning av texter. Genom att tolkningen kan ske på olika nivåer är den användbar inom 

olika forskningsområden. Materialet bearbetades enligt den modell som beskrivits av 

Berit Lundman och Ulla Hällgren Graneheim (2008). Texten lästes igenom ett flertal 

gånger och meningsenheter identifierades och kondensering av dessa gav sedan koder 

som jämfördes och fördelades i underkategorier och kategorier. 
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En induktiv ansats, det vill säga en förutsättningslös analys av texter, har använts vid 

analysen. För att förtydliga resultaten kommer intervjupersonerna att tituleras utifrån sin 

profession samt ett fiktivt namn, exempelvis Karin, rektor, Lars, pedagog och så vidare. 

Det fiktiva namnet används utifrån en etisk aspekt kring anonymitet. Även mer 

generella svar kommer att presenteras om gruppen har svarat på liknande sätt. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) vars syfte är att reglera förhållandet mellan kravet på forskning och kravet på 

skydd för individen. Samtliga respondenter var vuxna personer vilket underlättade 

genomförandet eftersom de får föra sin egen talan utan godkännande av 

vårdnadshavare. Dalen (2011) understryker att de som deltar i undersökningen skall ha 

rätt att självständigt bestämma på vilka villkor de ska delta. De respondenter som varit 

med i studien informerades i förhand om intervjun, ungefär hur lång tid den skulle ta 

och vad som skulle diskuteras. De informerades även om sin möjlighet att tacka nej till 

att delta och att det fanns en möjlighet att avbryta sitt deltagande under studiens gång. 

Dalen (2011) menar vidare att det är viktigt att respondenterna kan avbryta sin 

medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Resultatet kommer att 

presenteras konfidentiellt och kommer därför inte att kunna knytas till någon specifik 

skola eller någon specifik person. Fiktiva namn kommer att användas vid 

resultatpresentationen, men för att det ändå ska bli tydligt vilken profession som citerats 

kommer titlarna att finnas med i anslutning till namnet. Innan intervjuerna startades 

informerades respondenterna om att syftet med att spela in samtalen var att underlätta 

sammanställningen och att de bara skulle användas i denna studie. Respondenterna har 

också fått ta del av de nedskrivna intervjuerna för att kunna komma med eventuella 

rättelser eller kompletteringar. En av respondenterna återkom med en reflektion men det 

var ingenting som ändrade resultatet utan mer förstärkte det som tidigare sagts vid 

intervjutillfället. En annan av respondenterna önskade att jag skulle ta bort ett kortare 

stycke i texten och det gjordes också. 
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6. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i löpande text utifrån studiens syfte och de 

kategorier som framkommit vid en analys. Trygghetsarbete är utgångspunkten och 

utifrån respondenternas intervjusvar utkristalliserade sig sedan två kategorier. Den 

första handlar om struktur med subkategorierna stödjande miljöer och gemensamt 

förhållningssätt. Den andra kategorin beskriver respondenternas synpunkter kring 

processer som pågår och hit har subkategorierna fungerande relationer personal-elever 

samt elevers delaktighet knutits. 

Kategorierna presenteras var för sig och citat kommer att belysa respondenternas 

synpunkter i syfte att ge en tydligare bild.  

 

 

Figur 1: Trygghetsarbete enligt en kvalitativ innehållsanalys av personalens uppfattning 
av trygghetsarbete för elever med funktionsvariation. 
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Trygghetsarbete  

Respondenterna var överens över vad i trygghetsarbetet som de upplevde som 

framgångsfaktorer. I stort sett samtliga lyfte vikten av ett gemensamt förhållningssätt, 

respekt för andra, vikten av att vara lyhörd, att reagera och att var tydlig. Resultatet 

visar att skolmiljön till många delar är en trygg plats för eleverna. Skoldagen är tydligt 

individanpassad och de metoder och arbetssätt som pedagogerna använder sig av är 

många gånger specialanpassade och framtagna för att passa den enskilde elevens behov. 

Det finns svårigheter i att göra alla elever delaktiga i skolans arbete, men det finns också 

stora möjligheter för ett trygghetsarbete tack vare en hög personaltäthet. 

 

Vi har ju mycket en till en eller en till två, och då gäller det inte datorer utan personer, det är ju en 

trygghet i sig (Lovisa, rektor).  

 

Respondenterna visar genom sina svar att de anser att eleverna inom särskolan, 

specialenheten och särskilda undervisningsgrupper många gånger upplevs ha en 

tryggare skoldag än eleverna i grundskolan tack vare att någon vuxen alltid fanns runt 

omkring eleven.  

 

Barn som mår bra är kanske också till stor del trygga barn. Att utgå från det som fungerar, att få 

känna att man lyckas skulle man ju också kunna koppla till att man blev trygg, men inte 

trygghetsarbetet på det sättet (Sara, pedagog). 

 

När jag tänker på trygghetarbete menar jag trygghet för eleverna (Ulf, elevassistent). 

 

Trygghetsarbete lyftes också till en annan dimension så som att skapa en skoldag som 

gör eleven trygg genom att de vuxna hjälper till att göra dagen hanterbar för eleven. 

 

Vårt trygghetsarbete handlar ju inte om att de inte ska vara rädda för andra barn, de har ju alltid 

någon vuxen med sig, då handlar det ju mycket om att det inte ska bli för stora kontakter istället, 
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det är ju också trygghetsarbete, alltså att man kanske har en eller två vuxna först som man blir 

trygg med, så att man inte tar för stora svängar på en gång. Det är ju viktigt tänker jag att man 

tänker på det, att det handlar mycket om hur de vuxna bemöter de här barnen så att man får med 

det (Anna-Karin, rektor). 

 

Flera av respondenterna lyfte problematiken kring att kränkningar ofta är en del av 

funktionsvariationen. Elevernas beteende blir kränkande utan att de har en avsikt att 

kränka. Ofta har man kanske skyddat eleverna bakom autism eller utvecklingsstörning 

och därför inte arbetat aktivt när kränkningar skett.  

 

Där tänker jag att en diagnos kan ju vara till hjälp för mig på det sättet att den kan förklara vissa 

saker så men jag tänker att oavsett så måste jag hantera det beteende som är eller som blir, att man 

säger fula ord, de kommer ju ändå oavsett diagnos. Jag måste ju ge det här barnet verktyg för att 

försöka göra på ett annat sätt, strategier som kan användas för att undvika eller minska eller 

minimera på något sätt. Det är ju ett jättearbete, hjälpa dem att lyckas. Att också göra dem 

delaktiga i det, när du känner att du blir så där jättearg, vad kan du göra då? Ofta har de ändå en 

idé och ibland hinner de gå ut i det där rummet och vara i lugn och ro, och ibland inte, men för 

varje gång du lyckas så är det viktigt att uppmärksamma det. Det jag också kan uppleva där det är 

ju, om man till exempel säger fula saker, så vill man inte det, där blir ju också de här barnen, man 

pratar om att de är sårbara, de blir också sårbara där för de blir ledsna, de bli besvikna, de vet att 

de gjort bort sig, för det kan de se. Jag vet en flicka hon kunde ju se det efteråt, men inte då när 

hon var i det, men sen, och då blev hon sårbar, då måste man hantera misslyckanden. Jag bara 

måste kunde hon förklara (Sara, pedagog).  

 

En av rektorerna menade att en viktig del i trygghetsarbetet handlar om att rusta 

eleverna för vuxenlivet. Det är viktigt att ge dem strategier och vetskap kring vad man 

ska säga nej till och vad man ska gå med på. Det lyftes som extra viktigt utifrån att hon 

bedömde att deras elever tillhör en utsatt grupp. 

 

Det är ju den som upplever kränkningen som bestämmer, så har man då inte ett språk, hur ska man 

då kunna förmedla att man är kränkt? (Anna-Karin, rektor). 
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En av rektorerna sa vid intervjuen att arbetet med att skapa trygga elever är så mycket 

mer än arbete mot kränkande behandling, det är ett arbete som genomsyrar allt arbete 

som görs under skoldagen. 

 

 

Strukturer 

Vikten av en fungerande struktur har av informanterna beskrivits som mycket viktigt 

förutsättningar för trygghetsarbetet. Med struktur menas organisation och de ramar och 

förutsättningar som ger tydlighet och underlättar arbetet. Det kan vara exempelvis 

rutiner och planer för arbetet. Resultatet presenteras uppdelade under rubrikerna 

stödjande miljöer och gemensamt förhållningssätt (Se Figur 1). 

 

Stödjande miljöer 

Struktur och systematik uppgavs av respondenterna som trygghetsskapande i sig. 

Många av eleverna inom särskolan, och speciellt de inom träningsskolan, har enligt 

respondenterna ett väldigt tillrättalagt liv, både inom och utanför skolan. Ett par av 

respondenterna menar att hela elevernas liv handlar om struktur och att det är de vuxna 

som strukturerar upp det. Trygghetsarbetet i särskolan påminner enligt en av rektorerna 

mycket om hur man jobbar med mindre barn i förskolan. Intervjusvaren visade också på 

att trygghetsarbetet handlar mer om organisation än om de pedagogiska metoderna. Man 

efterfrågade också ett mer övergripande strukturerat arbete kring arbetet. 

 

Det vore jätteroligt att vi på sikt eller vid något tillfälle förde en större diskussion över 

grundsärskolan, det skulle kunna vara ännu större om särskilda undervisningsgrupperna var med. 

Vad använder vi för metoder, hur gör vi, vad finns det, konkreta arbetet så blir man ju också 

tvungen att börja prata om kränkningar och värdegrund (Karin, rektor). 

 

Många i personalen är ju duktiga på att använda tecken och bilder, att man verkligen tolkar in vad 

barnet tycker och tänker men vi är lite för dåliga på att vara systematiska. Skulle vilja ha det lite 
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kvalitativt, skulle man nästan vilja veta, varför gjorde du så, hur kunde du vara säker? (Karin, 

rektor). 

 

Enighet fanns kring de många utmaningar man ställs inför beroende på den stora 

spridning av individuella behov som finns inom elevgruppen. I och med det såg man 

svårigheter med att arbeta utifrån en gemensam plan för trygghetsarbetet. Planen 

upplevdes som en bra bas att utgå ifrån men den behöver hela tiden individanpassas.  

 

Intervjuerna visade även att en stor del av det pedagogiska arbetet består av individ-

anpassningar för att passa alla elever. På en skola med både grundskola och specialenhet 

för barn med funktionsvariation har precis ett eget trygghetsteam för specialenheten 

bildats. Detta utifrån en upplevelse av att man tidigare inte varit med fullt ut i skolans 

trygghetsarbete.  

 

Joo, men vi har ju varit lite i en egen värld har det känts som, vi har skött oss själva tidigare men 

nu när vi har ett eget team och jobbar mer med de här trygghetsfrågorna har vi tagit tag i dem på 

ett annat sätt (Lars, pedagog). 

 

Fördelar som lyftes kring att ha ett eget trygghetsarbete är att arbetet blir lite enklare. 

Istället för att hela tiden förändra grundskolans plan så att den ska passa, har man nu 

kunnat anpassa innehållet direkt vilket upplevs som positivt för arbetet, både på 

ledningsnivå och av pedagoger i verksamheten. Känslan är också att det känns bättre att 

presentera arbetet för föräldrar när trygghetsarbetet är mer anpassat efter deras barns 

behov. 

 

Sen är det ju också att det blir enklare om vi tänker oss att vi har jobbat med trygghetsenkäter och 

sådana saker. När vi var tillsammans med F-6 skolan så gjorde de enkäterna och så fick vi i alla 

fall förändra, men nu kan vi ju anpassa utifrån varje individ egentligen (Moa, pedagog). 
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Respondenterna gav på olika sätt uttryck för att de upplever att det finns en stark vilja 

från ledningshåll att särskolan ska ingå i de program som finns för grundskolan. En av 

rektorerna ansåg att det finns en risk att man i och med denna ambition skjuter över 

målet och att man hamnar på fel nivå utifrån elevernas förutsättningar. 

 

En av elevassistenterna pekar på att den stora personaltätheten är en trygghet för 

eleverna. Skoldagen upplevs som trygg tack vare att så mycket kring eleverna i 

träningsskolan är tillrättalagt och därför väldigt skyddat. En konsekvens av detta menar 

en av respondenterna, kan vara att eleven skapar ett beroende av den vuxne, vilket kan 

bli besvärligt den dag som den vuxne inte är på plats. 

 

Risk bli beroende av den vuxne, svårt klippa banden, alltid ha någon att luta sig mot” (Konrad, 

assistent). 

 

För att göra dagen hanterbar och begriplig för eleverna beskriver informanterna de olika 

hjälpmedel som används för att ge struktur och tydlighet. Bilder används för att 

tydliggöra vad som ska ske under dagen. En bild på ett bord betyder att eleven ska 

arbeta i sin bänk, en bild finns för matematik och en för svenska. Eleven väljer bild för 

att uttrycka vad man vill jobba med. Dagarna beskrivs som rätt så lika för att hjälpa och 

tydliggöra för eleverna. Personalen möter upp eleverna på morgonen och under 

morgonsamling går man igenom dagen. Ett bildschema visas som beskriver vad som 

kommer att hända under dagen. Vid skoldagens slut sker någon form av slutsamlingen 

och utvärdering för att förbereda för morgondagen. Bildstöd används när man repeterar 

vad som gjorts under dagen och eleverna ges möjlighet att visa vad de tycker. 
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Ett mer konkret exempel lyftes av en av pedagogerna och det beskrev hur en elev vid ett 

samtal satte ord på vikten av att skapa struktur över sin skoldag genom att önska en 

schemaförändring 

 

En pojke berättade att han alltid ville sluta samma tid varje dag och vi tittade på schemat hur det 

såg ut, tittade tillsammans. Det var inte exakt samma sluttid men vi ordnade det så att det blev det, 

bara ett exempel på hur det kunde bli, för honom blev det bra. Den struktur som han hade behov av 

kunde man då lösa och han såg ett resultat av att vara delaktig (Sara, pedagog). 

 

Även samverkan med vårdnadshavare lyftes som viktiga i skapandet av stödjande 

miljöer. 

 

Dialog med föräldrar också, det finns ju exempel på elever som måste veta vem som tar emot på 

morgonen, om någon är sjuk, vem kommer då, för att barnet ska känna sig tryggt när det hoppar in 

i taxin hemma så han vet precis vem som möter och säger hej. Många sådana grejer och då är det 

ju väldigt individuellt så det är svårt att skriva i en allmän plan, utan det är från person till person 

(Ruben, rektor). 

 

Barnen är inte med i arbetet kring att skapa trygghetsplan, men det kan ju vara delar i som man 

kan jobba med, kommer inte på något specifikt, det är nog svårt i grundskolan i den åldern som jag 

har på mina elever (Sofie, rektor). 

 

Det som lyftes var vikten av att man som pedagog är bekväm med de metoder som man 

ska använda. Det kan lätt bli så att man istället gör på det sätt man brukar istället för att 

våga prova andra arbetssätt. Det är ett tidskrävande arbete för pedagogerna att hela tiden 

själva behöva individanpassa arbetssätt. En systematik efterfrågas för att göra metoder 

och arbetssätt mer tillgängliga för alla. Till exempel lyfter en av respondenterna förslag 

om att använda sig av en webbportal för att sprida goda exempel på arbete som pågår. 

 

Det blir ju lite som att uppfinna hjulet var gång och jag tror att många lärare gör det, sen tror jag 

om man tittar på att arbeta utifrån kunskapskraven så har ju skolverket mycket mera idag som man 
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kan använda, men det är ju så fokuserat kring kunskapsinnehåll tänker jag, inte så mycket kring 

värdegrund (Sara, pedagog). 

 

Även i kartläggningsarbetet kring elevernas upplevelse av trygghet beskriver 

respondenterna vikten av anpassning av de metoder som används. 

 

Vi gjorde ju en enkät som vi gjorde här i våras då vi valde ut ett antal frågor där vi i miljöer som vi 

tänker att det är vanligt att elever känner sig otrygga, omklädningsrum, matsal och rasten. Och då 

hade vi tre olika ansikten som, en glad en neutral och en ledsen och så fick de kryssa för. Vissa 

kan ju göra de själva, i vissa grupper gjorde eleverna det självständigt men vi i särskolan satt ju 

med eleverna och personal och kanske förklarade och skrev en anteckning (Lars, pedagog). 

 

Förutom anpassade enkäter beskrev respondenterna andra typer av hjälpmedel för att 

möjliggöra för eleverna att kunna uttrycka sig. Olika slags bilder användes för att bland 

annat beskriva känslor. Man arbetade mycket med fotografier för att hjälpa eleverna att 

kunna förmedla sina känslor även om de inte hade förmågan att uttrycka sig verbalt. 

Olika typer av teckenspråk användes såsom tummen upp, tummen ned och tummen i 

sidled för att beskriva vad man känner. Även kartpromenader användes när man ville 

samla in elevernas åsikter om trygga och mindre trygga platser på skolgården. Elever 

och personal gick tillsammans ut på skolgården för att uppmärksamma platser som 

kändes mer otrygga att vara på. Svårigheter som respondenterna lyfte kring denna 

metod var att det inte är helt enkelt för en elev som har en lägre begåvning att omsätta 

en bild och en karta till verkligheten. Det blir inte heller en objektiv bild eftersom de 

vuxna oftast väljer ut vilka platser som ska besökas under promenaden. 

 

Ett år gjorde vi så att när vi samlade in kartorna från grundskolan i jämförbar ålder så såg vi ju att 

där på skolgården var det mer kryss och då gick vi med särskolans elever även just dit till de mer 

utsatta områdena och så sa vi liksom, är du här på rasten, för att försöka komma åt om det fanns 

viss oro men det är jättesvårt (Karin, rektor). 
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Sociala berättelser i form av seriesamtal var också det en metod som 

respondenterna använde sig av. Eleverna fick rita det som hänt för att sedan kunna 

föra ett samtal om händelsen. Serierna sparades så att man kunde återkomma till 

dem om en liknande händelse uppkom igen. 

 

De får rita och berätta, vad hände, vilka var med, vad blev fel, vad kunde man ha gjort? Det blir 

som en serie så går man igenom med barnet, sparar för att kunna återkomma, kommer du ihåg 

sist… (Ulf, elevassistent). 

 

 

Gemensamt förhållningssätt 

Vikten av att som personal ha ett gemensamt förhållningssätt var även det något som 

kom fram vid intervjuerna. Det fanns en enighet hos respondenterna att det är viktigt att 

få tid att diskutera frågor som rör trygghet så att personalen kan ha en samsyn och ett 

gemensamt förhållningssätt.  

 

De pedagogiska idéerna tänker jag också, förhållningssätt, bemötande, lyhört lyssnande är viktiga. 

Det faller tillbaka på mitt eget förhållningssätt och oss i arbetslaget, vårt förhållningssätt. Det här 

att vi skapade samsyn och förmedlade detsamma. Inte med exakt samma ord men det vi 

förmedlade var detsamma att det också skapar trygghet (Sara, pedagog). 

 

De tänker annorlunda, lätt att man lägger sina egna värderingar i det, man får träna, försöker förstå 

hur de tänker (Lovisa, rektor). 

 

Vid intervjuen med rektorsgruppen fördes en diskussion om hur de vuxna i skolan 

överför sina upplevelser till eleverna, att det blir en smittoeffekt. Om en personal 

upplever sig kränkt av ett litet barn eller en elev med funktionsvariation, upplever 

rektorerna att risken att den kränkande känslan eller om man kallar det kulturen kan 

överföras till eleverna.  
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Om jag som vuxen hela tiden hävdar varför gjorde du så här, nu kränker du mig, då kommer ju 

naturligtvis också det här barnet att uppleva att jag är kränkt, då hamnar man i de där 

konflikterna som, alltså det är ju jätteviktigt att hela tiden föra en levande diskussion (Karin, 

rektor). 

 

För i det här jobbet ingår det ju sådana här vokabulär, slag och sparkar, eller ingår, det 

förekommer utifrån verksamhetens art och det är väl sådant som man som rektor måste påminna 

om men självklart ska man ha stöd och handledning och allt sådant där då, att det där som man 

som rektor får sätta in, att man har ett ansvar att de här barnen ska gå här hos oss (Lovisa, 

rektor). 

 

Respondenterna berättade att man på arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar diskuterar 

mycket kring kränkningar och vikten av ett bra bemötande. Vikten av att ha levande 

kontinuerliga samtal kring förhållningssätt lyftes också. En rektor berättade att en av 

hennes uppgifter är att göra personalen uppmärksam på vikten av att agera på ett korrekt 

sätt då det kommit till hennes vetskap att en personal har använt fel ord eller röst till en 

elev, det vill säga, att någon reagerat på att en kollega gjort fel. Det blir då rektors 

uppgift att prata med den personen och göra den uppmärksam på vad det var som hände, 

hur det blev som det blev och hur ska det vara. 

 

Det handlar ju också mycket om att visa respekt för andra människor oavsett vem det är, har man 

inget språk eller inte klarar av att gå på toaletten själv, ojojoj, har du gjort i byxan…det kan ju bli 

en otrolig kränkning egentligen, sådana saker också som är lite speciellt tänker jag (Anna-Karin, 

rektor). 

 

När respondenterna samtalade om kartläggningsmetoder lyfte flera av dem vikten av att 

ha en bra relation med eleven. Detta för att på ett bättre sätt kunna läsa av eleven så att 

man som vuxen inte påverkar dem trots att man måste hjälpa till med att fylla i enkäten. 

En lösning som kom fram var att pedagogerna använde kommentarsfält där personalen 

fick skriva några kommentarer som eleverna sa eller uttryckte. Att vara många vuxna 

runt eleverna lyftes också som en styrka genom att man förhoppningsvis får en så stark 
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relation till de elever som man har nära sig så att man kan lita på att man kan läsa av 

eleverna på rätt sätt. 

 
Sen är det ju viktigt att inte påverka för mycket, det generella med våra elever är ju att de tänker 

annorlunda, det är ju så lätt att man lägger sina egna värderingar i det, men det är också sådant som 

man får träna på liksom i personalgruppen med, att man inte gör att man tänker som du och jag gör 

utan att man försöker förstå hur de tänker. Jag tror att många gånger reagerar de inte på det viset 

som vi gör, alltid, så det är viktigt att tolka dem så som de uttrycker sig. Inte förvränga och lägga 

till (Moa, pedagog). 

 

En av rektorerna lyfte en oro kring att det finns en risk att man som personal ibland 

glömmer bort vilken utvecklingsnivå som eleven har, så att man möter eleven där hen 

befinner sig och att det blir en utmaning att kommunicera så att man förstår varandra. 

 

Jag kan bli lite orolig ibland när jag kommer till grundsärskolans värld, då har man nästa ibland 

glömt, eller tappat bort att här har vi barn som är på en 8-9 årings nivå trots att man faktiskt är 15 

man kan vokabulären som om man vore 15 men det betyder inte att man förstår hur man skyddar 

sig själv från att bli kränkt eller inte kränker andra och där tänker jag att man måste vara väldigt 

medveten som personal, om hur man ska uttrycka sig, och då tänker jag inte verbalt språk, utan 

vilket språk, hur ska vi kommunikativt nå de här eleverna (Karin, rektor). 

 

Process 

I den process som pågår i trygghetsarbetet identifierades två viktiga delar, Fungerande 

relationer mellan personal och elever samt Elevers delaktighet( Se Figur 1). Med 

process menas i detta fall ett processinriktat arbete som utgår från att goda relationer 

bidrar till upplevd trygghet och också ger förutsättningar för elevers delaktighet (Se 

figur 1). 
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Fungerande relationer personal-elever 

Nedan presenteras informanternas tankar kring vikten av goda relationer mellan 

personal och elever. Trygghetsarbetet beskrivs av respondenterna som arbete kring hur 

man ska vara mot varandra, hur man gör i olika situationer och vad man ska göra om 

någon säger något opassande till någon annan. Goda relationer lyfts som en 

framgångsfaktor för trygghetsarbetet. Det blir extra viktigt eftersom personalen ofta 

måste försöka tolka elevernas upplevelse av hur de uppfattar det som sker. 

 

Jag tror att man känner in tack vare att man har en relation med barnen, de här diskussionerna, om 

man frågar ´hur upplevde du det idag´, då är de nog ärliga och säger att ´det var mycket barn idag 

(Ruben, rektor). 

 

Relation är grunden, det man bygger vidare på, allt jobb blir lättare med en elev man har bra 

kontakt med. Om du skulle komma in utan att känna barnen skulle det inte fungera (Ulf, 

elevassistent).  

 

En annan av rektorerna visar på vikten av att personalen hela tiden måste ha tentaklerna ute för 

att känna in olika saker. För att det ska fungera måste det finnas tillit och en relation mellan den 

vuxne och eleven. Hon menar vidare att det också är viktigt att vara uppmärksam på hur andra i 

personalgruppen behandlar eleverna. Respondenterna diskuterade också att ett beroende av 

en vuxen skulle kunna vara ett problem genom att man som elev hamnar i en utsatt 

situation. Tack vare att personalen arbetar så nära varandra ser man ändå inte att det 

finns någon större risk att någon elev skulle kunna bli kränkt av en vuxen, man är heller 

aldrig helt ensam med eleven. 

 

Det bygger ju på att de vuxna verkligen kan läsa våra elever och kan översätta vad det betyder. Det 

bygger ju också på mig som rektor att jag organiserar rätt personer för de här eleverna det är också 

trygghetarbete för mig att jag får rätt personer, inte bara rätt kompetens utan rätt person också 

(Sofie, rektor). 
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Att man blir beroende av någon annan, gör ju en sårbar på ett sätt (Sara, pedagog). 

 

I intervjun med elevassistenterna framhölls vikten av en god relation vid flera tillfällen. 

Man menade att utan relation så är det svårt att komma in i elevgruppen. Att ha en 

relation och att ligga eleverna nära lyftes som förutsättningar för att lyckas i arbetet. När 

det handlar om åtgärdande arbete i samband med en kränkning påpekar två av 

pedagogerna att det är viktigt att man inte är rädd för att vara tydlig när man pratar med 

eleverna.  

 

Det här var vi ju också överens om när man går till eleven för att trygghetsteamet kom utan att de 

visste om så hade ni ju också med och förklarade att en elev känner så här och att det blir ett 

ärende som går till rektorn, att man berättar att det är så man gör så det blev ju inga stora 

reaktioner på det. Så jag tror att man ska vara så tydlig och rak som möjligt, inte vara rädd för att 

vara tydlig (Moa, pedagog). 

 

Och att det inte bara är de närmaste som kommer, även om eleverna känner igen mig så är det 

ändå någon annan som kommer, det blir bättre och de tar det mer på allvar hoppas jag (Lars, 

pedagog). 

 

Pedagogerna menar ändå att det är en fördel att man är igenkänd hos eleverna, även om 

man anser att det är bra att inte ansvara för utredningarna kring eventuella kränkningar i 

sin egen grupp. Detta för att inte äventyra den dagliga kontakten med eleverna och för 

att särskilja trygghetsteamets arbete mot pedagogernas arbete. 

 

Elevers delaktighet  

Denna del kommer att ge exempel på respondenternas tankar kring elevernas 

möjligheter att involveras i trygghetsarbetet på respektive skola. Delaktighet beskrivs i 

generella termer som en möjlighet att utifrån sin förmåga vara med och påverka sin dag. 

Flertalet respondenter uppgav att skolan i stor utsträckning möjliggjorde för eleverna att 
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vara delaktiga i sin skoldag. Det handlade mycket om att anpassa arbetssätt och metoder 

för att nå alla elever.  

 

Jag har ett jättebra exempel på en elev som inte har ett språk, eleven pratar inte i skolan, men då 

har läraren och eleven smskontakt efter skoltid, så då uttrycker eleven sin åsikt, om skoldagen, 

inför nya skoldagen via sms (Sofie, rektor). 

 

När det gäller att involvera barnen i kartläggning av deras skoldag användes oftast olika 

typer av enkäter. De anpassades efter elevens förutsättningar och bestod oftast av glada, 

ledsna eller neutrala ansikten. Eleverna fick välja vilket av ansiktsuttrycken som 

passade bäst in på deras känsla. En av rektorerna var lite mer fundersam till om en enkät 

verkligen ger en rättvisande bild av elevens skoldag.  

 

Det som är svårt med en enkät, i alla fall för de barn som vi har som går i särskolan och har 

begåvningsvariationer, problemet är om vi frågar på fredagen hur veckan har varit då är ju det som 

hände förra timmen som gäller. Var det skit på den sista rasten, så är det ju i grundskolan också, 

även bland medarbetare, det är ju nu, men det är ju väldigt viktigt att komma ihåg, 

ögonblicksbilden är viktig, att det är det svaret man får (Karin, rektor). 

 

Att trygghetsarbetet inte är helt enkelt kom fram vid intervjun med rektorerna. En 

svårighet handlade om att involvera eleverna. Respondenterna menar då att språket i 

trygghetsplanerna är för svårt för deras elever. Här lyfts också vikten av att anpassa med 

hjälp av ett annat språk och bildstöd för att trygghetsplanen ska kunna översättas och bli 

förståelig. Pedagogiskt stöd i form av kommunikativa hjälpmedel lyftes som oerhört 

viktigt för arbetet vilket också det blir en del i att skapa en stödjande miljö.  
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En rektor beskrev det som en stor utmaning att göra eleverna inom särskolan delaktiga i 

arbetet. 

 

Hur barnen är med, de är inte med i det arbetet, men det kan ju vara delar i som man kan 

jobba med, kommer inte på något specifikt, det är nog svårt i grundskolan i den åldern 

som jag har (Sofie, rektor). 

 

En annan rektor menade att det ofta handlar om att hitta kommunikativa sätt som gör att 

alla får en möjlighet att få inflytande i frågor som rör eleverna. Mycket arbete läggs ner 

på att hitta metoder som fungerar. Ett sätt som används flitigt är utvärdering av de 

aktiviteter som eleverna genomför. 

 

Många gånger har man ju utvärdering efter varje skoldag med nästan alla och det är ju ett sätt 

(Lovisa, rektor). 

 

Det är ju det att utvecklingssamtal och mentorssamtal och också våra utvärderingar under dagen. 

De är med och påverkar schemat, det är ju hela vårt sätt att arbeta. Nu kan det ju se olika ut, nu får 

man nog inte generalisera på specialenheten, det kan se väldigt olika ut. Men vi har ju med det 

tänket hela tiden och vill utveckla arbetet (Moa, pedagog).  

 

Respondenterna nämnde ofta utvecklingssamtal och mentorssamtal som möjliga forum 

för delaktighet och olika lösningar presenterades. En av pedagogerna hade tidigare 

arbetat mycket med elevledda utvecklingssamtal, både inom vanlig grundskola och 

inom särskilda undervisningsgrupper. Det handlade då om att eleverna själva planerade 

och genomförde sitt utvecklingssamtal för vårdnadshavaren. Eftersom många av 

eleverna har någon svårighet med att kommunicera så blev det förberedande arbetet 

olika omfattande och det var lärarens ansvar att leda dem genom samtalet.  
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Det som ändå blir mest synligt det är att man vill, man vill bli lyssnad till, man vill vara med och 

påverka och man har idéer om hur saker och ting kan förändras så att det kan fungera bra (Sara, 

pedagog). 

 

Det ju mitt ansvar att, så mycket som de är redo för, vad de är beredda för, att liksom så, men att 

jag ändå bjuder in, jag ser dig, jag är beredd att lyssna till det du har att säga så om du sen väljer att 

inte säga så är du ändå inbjuden, och det tänker jag gör skillnad än att inte få chansen, tänker jag, 

det kan göra skillnad (Sara, pedagog). 

 

 
Även elevråd och matråd framhölls som bra forum för elevdelaktighet.  

 

Vi skickar med lappar med bilder som eleverna tar med när de är med på matråd och elevråd 

(Konrad, elevassistent). 

 

Vi hade elever som var representanter i elevrådet och matrådet, vi verkligen jobbade aktivt för 

att vara en del och så var vi med eleven i elevrådet och matrådet så på det sättet var vi ju det 

(Sara, pedagog). 

 

Det rådde enighet om att utan delaktighet av eleverna skulle skoldagen inte fungera. Det 

gällde såväl trygghetsarbete som den ordinarie undervisningen. 

 

Det beror ju på vad man har för funktionsvariation men i autismverksamheten de är ju väldigt 

delaktiga i sin skolgång, för skulle de inte vara det skulle det inte bli någonting. En del elever i alla 

fall, de uttrycker ju sin åsikt väldigt väl. Så tänker jag i det jag försöker förklara, att eleverna är 

väldigt delaktiga i sin skolgång, och det är ju att få säga sin åsikt (Lovisa, rektor). 

 

Det är ju också en delaktighet att jag kan välja att gå bredvid en vuxen om jag vill det (Karin, 

rektor). 
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7. DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion och efter det kommer en metod-

diskussion. Studiens resultat kommer att diskuteras i jämförelse med vad som 

framkommit i tidigare forskning samt vad de olika styrdokumenten säger kring 

trygghetsarbete och delaktighet. Även förslag på framtida forskning kommer att 

presenteras. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka personalens uppfattning av skolans 

trygghetsarbete samt hur elever med en funktionsvariation görs delaktiga i skolans 

trygghetsarbete. Resultatet visar på att skolmiljön till många delar är en trygg plats för 

eleverna och det stämmer väl överens med Skolinspektionens granskning av särskolor i 

Stockholm 2010 som visar att eleverna trivs och känner sig trygga och att det bedrivs ett 

gott och organiserat arbete för att skapa god stämning och arbetsro (Skolinspektionen, 

2010). De framgångsfaktorer som framkommer i denna studie är vikten av att struktur i 

form av stödjande miljöer och ett gemensamt förhållningssätt bland personalen. Det 

handlar om respekt för allas lika värde, att vara lyhörd, att reagera och att var tydlig. En 

god relation mellan personal och elever ökar förutsättningarna för att möjliggöra en bra 

skoltid för eleverna. Det handlar också om att individanpassa skoldagen för att 

möjliggöra för eleverna att kunna vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. 

Struktur genom stödjande miljöer och ett gemensamt förhållningssätt 

Resultatet i studien visade att struktur och systematik i arbetet upplevdes 

trygghetsskapande i sig. Organisation av arbetet upplevs som viktigare än valet av 

pedagogiska metoder. Respondenterna visar på en önskan om att få till en övergripande 

struktur för all skolverksamhet för elever med en funktionsvariation. Genom att 

diskutera värdegrund och trygghetsarbete konkret öppnas också möjligheter att utveckla 

arbetet. Pedagogiska hjälpmedel lyfts som oerhört värdefulla i arbetet, särskilt när det 

gäller elever med kommunikativa funktionsvariationer. Det stärks av annan forskning 

genom exempelvis Coster m.fl. (2012) som visar på vikten av fortsatt arbete med att 
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hitta metoder som på ett meningsfullt sätt inkluderar elever med en funktionsvariation i 

skolans arbete.  

 

Respondenternas beskrivning av vikten av det strukturerade arbetet med hjälp av planer 

för trygghetsarbetet har stöd i den lagstiftning som finns. Enligt den lagstiftning som vi 

har i Sverige ska varje enskild skola upprätta en likabehandlingsplan enligt 

diskrimineringslagen (SFS2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 

skollagen (SFS 2010:800). Planerna ska beskriva skolornas främjande, förebyggande 

och åtgärdande arbete. I förordning om barns och elevers deltagande i arbete med planer 

mot diskriminering och kränkande behandling står att utformning och omfattning av 

elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad (SFS 2006:1083). Att 

involvera eleverna i arbetet kring trygghetsplaner, det vill säga de riktlinjer som 

beskriver hur skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet ska bedrivas, 

upplevs av respondenterna som svårt. En av rektorerna som även är rektor över en 

grundskola menade att det är tillräckligt svårt att göra barn utan funktionsvariation 

delaktiga i planarbetet. 

 

Respondenterna uttrycker att det finns svårigheter i att hitta alternativa kommunikativa 

sätt som gör att eleven ges möjlighet att vara delaktig. Regeringen uttrycker att 

verksamheterna måste ha kunskap om, och utarbetade arbetssätt för, hur barnets åsikter 

bäst kan inhämtas utifrån barnets ålder och mognad. Arbetssätten ska vara anpassade till 

barnets förutsättningar. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter ska inte begränsas till tal 

utan ska kunna inhämtas genom olika uttrycksmedel (Regeringskansliet, 2014). 

 

Denna studie visar att respondenterna uppfattar trygghetsplanen som ett verktyg för de 

vuxna på skolan. De ger också uttryck för att språket är för svårt för att eleverna ska 

förstå och kunna göras delaktiga i arbetet så som förordningen säger. Genom att 

individanpassa exempelvis de olika kartläggningsmetoder som används i arbetet anser 

man sig ändå nå en bit på väg i att möjliggöra elevernas delaktighet utifrån deras 

förmåga. Det som framkommer är att de vuxna ofta får göra tolkningar av det som 
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eleverna uttrycker och att en god relation underlättar att den vuxnes tolkning blir så rätt 

som möjligt. I DO:s handledning (2012) ges exempel på hur verksamheten kan 

kartlägga sin verksamhet. Bland annat föreslås enkäter, trygghetsvandringar och 

planerade strukturerade samtal (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012. Här 

uppstår en svårighet eftersom ombudsmannen uppmanar skolorna att låta eleverna svara 

anonymt. Det respondenterna visat på är att de vuxna i hög grad är delaktiga i de 

kartläggningar som sker, både via enkät och genomförda trygghetsvandringar. De 

upplever det som att det finns svårigheter i att inte värdera elevernas svar, och att inte 

heller göra egna tolkningar vilket betyder att de svar som ges kanske inte stämmer med 

verkligheten. Det stämmer väl överens med det som forskare vid Göteborgs universitet 

kommit fram till i sin undersökning om psykisk hälsa hos grundsärskoleelever. Den 

visar att eleverna själva sällan tillfrågas och de undersökningar som finns bygger 

vanligen på att en vuxen har intervjuat eleverna eller hjälpt dem att fylla i frågeformulär 

vilket innebär svårigheter, eftersom andra kanske inte vet hur eleverna mår (P. Boström, 

personlig kommunikation, 24 november 2014;Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd, 2014). 

 

Respondenterna i denna studie konstaterar att ett eget trygghetsarbete och egna 

trygghetsplaner för elever med en funktionsvariation är gynnsamt för arbetet. Arbetet 

upplevs av respondenterna som mer engagerande när man är mer involverad vilket man 

upplever att man blir i större utsträckning än innan ett eget arbete startade. I en 

undersökning av särskolan (Bernhardtz, Eriksson, Hedlund & Salomonsson, 2010) 

konstaterar man att planer mot diskriminering och kränkande behandling finns på alla 

enheter. Det är dock ytterst sällan som det framgår att planerna även omfattar särskolan. 

De är inte alltid publicerade på skolans hemsida och är i mycket begränsad utsträckning 

kända av eleverna. De flesta skolorna involverar inte heller särskoleeleverna när de tar 

fram sina planer. I den mån skolorna gör någon kartläggning eller nulägesbeskrivning 

av trygghet och arbetsro är det sällan resultaten där kopplas till verksamhetens planer 

för året. Man konstaterar också att särskolan skulle behöva egna planer, eller avsnitt i 

gemensamma planer, som utgår från kartläggningar av särskolans behov och 

förutsättningar.  
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Flertalet respondenter upplever att skolans personal många gånger får uppfinna hjulet 

själva eftersom att det hela tiden handlar om att individanpassa arbetet efter de elever 

man har. En studie av Raghavendra med medarbetare (2012) visar att de 

kommunikativa hjälpmedel som fanns i skolan sällan kom till användning. Det var inte 

något som respondenterna i denna studie lyfte som ett bekymmer. De beskrev ett flertal 

olika arbetssätt och verktyg som användes i undervisningen. Det som uttrycktes var 

dock vikten av att vara trygg med metoden för att våga använda.  

 

Det som framkom var att samtliga respondenter upplevde en väldigt låg risk för att 

någon av eleverna skulle utsättas för kränkande behandling. Denna bild stämmer inte 

med annan forskning där det istället framkommit att elever med funktionsvariation i 

större utsträckning blir mobbade jämfört med övriga barn (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Även Skolverket uppger att trakasserier och kränkande behandling är vanligare i 

särskolan både inom gruppen och av andra elever (Skolverket, 2011). Även Zablotsky 

med medarbetare (2014) visar att elever med sammansatt problematik och grav autism 

var de som oftast var inblandade i mobbning, både som mobbare och offer. Det visade 

sig också att elever med autism som integrerats i grundskolan i större utsträckning blev 

utsatta än de som huvudsakligen gick i specialgrupper. Skillnaderna kan vara ett uttryck 

för att det i uppsatsen inte gjordes någon uppdelning mellan elever i särskolan, eller 

elever i särskilda undervisningsgrupper vilket kanske hade kunnat ge ett annat resultat 

som varit mer överrensstämmande med ovan presenterad forskning. 

 

Det som däremot framkom var att det finns en problematik kring att definiera vad som 

är en kränkning i förhållande till ett beteende som hör till funktionsvariationen. 

Respondenterna uttryckte att man ofta skyddat eleven bakom funktionsvariationen och 

därför inte arbetat aktivt när en kränkning skett. Här visar flertalet av svaren på att 

trygghetsarbetet blir mer effektivt när man får större möjlighet att anpassa arbetet 

utifrån de elever som man har. Att ett särskilt trygghetsteam finns för elever med 
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funktionsvariation lyfts som en framgångsfaktor i arbetet. Närhet och kunskap om 

eleverna är två viktiga delar som nämns. 

 

Respondenterna är alla eniga om att individanpassning är nyckeln till ett fungerande 

arbete. Det går också att läsa ut av svaren att inkludering kanske inte alltid uppfattas 

som lösningen för elever med en funktionsvariation. Ibland upplevs de goda avsikterna 

att alla ska behandlas lika istället som en risk som försämrar elevernas möjligheter till 

likabehandling. Även Skolverket (2014) menar att det är viktigt att vara medveten om 

att inkludering av elever i behov av särskilt stöd inte bara handlar om fysisk placering, 

utan även om att ge förutsättningar för elever att vara delaktiga lärandemässigt och 

socialt. För att säkerställa att placeringen i den särskilda undervisningsgruppen innebär 

bättre förutsättningar så att den enskilda elevens behov av särskilt stöd tillgodoses, är 

det viktigt att åtgärden kontinuerligt följs upp och utvärderas.  

 

Process genom fungerande relationer och elevers delaktighet 

I studien beskrev respondenterna att en grundförutsättning för ett fungerande 

trygghetsarbete är fungerande relationer. För att det ska kunna fungera så bra som 

möjligt behöver de vuxna vara insatta och kunniga i varje elevs behov. Det som 

problematiserades vid intervjuerna var att respondenterna många gånger tvingades att 

mer eller mindre gissa vad eleven ville uttrycka. För att bli lyckosam i detta uppgavs att 

en bra relation mellan personal och elev i stor utsträckning blev avgörande för hur väl 

man lyckades läsa av eleven. Goda relationer visar sig även i forskning vara positivt för 

eleverna då det visat sig att mobbning av elever med autism minskade tack vare goda 

relationer (Hebron & Humphrey, 2014)  

 

Eleverna hamnar många gånger i beroendeställning till den vuxna och här finns en risk 

att den vuxne genom detta kan kränka eleven. Tack vare närheten mellan personalen 

upplevde respondenterna inte risken som särskilt stor att eleverna skulle utsättas för 

kränkande behandling av de vuxna. Det kan vara ett uttryck för att de regelbundna 
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samtal kring värdegrund som beskrivs av respondenterna är en framgångsfaktor särskilt 

när de initieras av skolledningen vilket ger mandat åt frågan. Studiens resultat stämmer 

inte med det som man kom fram till i en undersökning gjort i Stockholms stad. Där 

konstaterades istället att det kan vara större risk att vuxna utsätter eleverna för 

kränkningar än att elever kränker varandra. Utifrån denna verklighet ser man vikten av 

en kartläggning och att en plan för åtgärder skrivs (Stockholms stads 

utbildningsförvaltning, 2009). Skillnaderna i resultat skulle kunna förklaras av att denna 

studie försökt ge en bild utifrån personalens syn till skillnad mot Stockholms-

undersökningen där elever tillfrågades och där observationer gjordes. Hade 

studiedesignen varit upplagd på samma sätt hade kanske en annan och eventuellt mer 

likvärdig bild framkommit. 

 

Respondenterna är eniga om att delaktiga elever är en förutsättning för allt arbete i 

skolan, men att det också är en utmaning. De metoder och arbetssätt som pedagogerna 

beskrev att de använder sig av var specialanpassade och framtagna för att passa den 

enskilde elevens behov. Det framkom att det fanns svårigheter i att göra alla elever 

delaktiga i skolans arbete, men det finns också stora möjligheter för ett trygghetsarbete 

tack vare en hög personaltäthet. Det finns ingen exakt definition på delaktighet utan 

begreppet kan ses ur flera olika perspektiv. Hart (1992) och Arnér (2009) beskriver 

delaktighet och inflytande som en process av att ta del i beslut som påverkar ens liv. 

Delaktighet beskrivs av respondenterna i studien som elevernas förmåga att vara med 

och påverka sin dag. Utmaningen de upplever ligger i att hitta kommunikativa sätt som 

bidrar till att alla elever kan göra sin röst hörd. Det stämmer med forskning av Szönyi 

och Tideman (2011) som menar att det krävs särskilda insatser för att underlätta för 

elever med funktionsvariation att vara delaktiga.  

 

Upplevelsen som beskrivs av respondenterna är att eleverna vill bli lyssnade till och att 

det är upp till pedagogerna att möjliggöra. Flera forum för delaktighet beskrevs, men det 

såg olika ut i vilken omfattning eleverna var delaktiga. Utan delaktighet av eleverna 

fungerade inte heller skoldagen. Utvärderingar av dagen var en metod som användes 

flitigt, alla elever gavs då möjlighet att berätta om sina upplevelser. Ett konkret exempel 
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var de elevledda utvecklingssamtalen för vårdnadshavarna som planerades och utfördes 

av eleven med stöd av pedagogen.  

 

Respondenternas svar kan tolkas som att det finns en stor potential i att lyckas göra 

eleverna delaktiga. De var också i stort sett eniga om att det är viktigt för eleverna att få 

vara delaktiga. Enligt barnkonventionens artikel 12 (Regeringskansliet, 2014) ska staten 

se till att barn som har förmåga att bilda egna åsikter har rätt till att fritt uttrycka sig i 

alla frågor som rör dem vilket betyder att det inte är valbart att göra eleverna delaktiga 

eller inte. Detta kan tolkas som att skolornas arbete med elevers inflytande och 

delaktighet också måste upp på övergripande ledningsnivå för att få till stånd ett arbete 

på alla skolor så att de lever upp till förpliktelserna i konventionen. 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ tradition är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet viktiga begrepp 

kring studiens trovärdighet. Det handlar om att se om studien undersöker det som det 

påstås att den ska undersöka. Patton (2002), refererad i ett kapitel av Berit Lundman och 

Ulla Hällgren Graneheim (2008) framhåller att tillförlitligheten i resultaten är till stor 

del beroende av kunskapen och kompetensen hos datainsamlaren. Patton menar vidare 

att kategorisering, tematisering eller innehållsanalys är användbara analysmetoder när 

det gäller bearbetning av helheten.  

Giltigheten i en studie handlar om hur sanna resultaten är i förhållande till syfte och 

frågeställningar samt hur väl analysmaterialet överensstämmer med vad som är avsett 

att undersökas (Lundman & Granheim, 2008). Studiens syfte har varit att undersöka 

personalens uppfattning av skolans trygghetsarbete samt hur elever med 

funktionsvariation görs delaktiga i skolans trygghetsarbete. Rektorer och personal har 

intervjuats utifrån frågor som avser att ge svar på syftet. Rekryteringen skedde via redan 

upparbetade kontakter som författaren har en bra relation till vilket kan vara en faktor 

som inverkat på resultatet genom att de då var välvilligt inställda till att delta. Ämnet för 

studien var också relevant för informanterna vilket troligtvis bidrar till ett engagemang 

hos respondenterna och att sanningsenliga synpunkter lämnades vid intervjuerna. 

Respondenterna erbjöds också att läsa och komma med synpunkter efter det att svaren 
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transkriberats. Intervjuerna gjordes på platser som var trygga för informanterna som ett 

försök att stärka giltigheten. I den fokusgrupp som genomfördes fanns det de som tog 

ordet oftare än andra, men som intervjuare försökte jag fördela ordet och erbjöd alla att 

säga något innan vi gick vidare till nästa fråga. En stor del av resultatet har presenterats 

i form av citat för att stärka giltigheten. 

Gun Paulsson (2008) påpekar att vid gruppintervjuer finns en förväntan på hur andra 

kommer att reagera och en alltför hög grad av samhörighet kan resultatet bli 

missvisande, om det i gruppen finns oskrivna regler att endast ett sätt att tänka är det 

rätta. Det kan också vara så att grupptänkandet kan ses som ett resultat i sig, att det finns 

normer som styr vad som är tillåtet att tycka inom en viss grupp. Det skulle kunna 

betyda att om samtliga intervjuer genomförts enskilt så skulle andra svar ha 

framkommit. Det finns även styrkor med att intervjuerna skett i grupp då en dynamik 

mellan respondenterna uppstår, vilket kan berika och utveckla de svar som framkommer 

(Wibeck, 2000).  

Tillförlitligheten speglar i vilken utsträckning resultatet kan anses trovärdigt. Eftersom 

jag varit ensam författare har det varit extra viktigt att jag försökt läsa in nyanser och 

undertoner vid analysen av intervjuerna. Eftersom jag också har en förkunskap i ämnet 

har det också varit viktigt att försöka att inte lägga in egna värderingar i tolkningarna. 

Det var samtidigt en styrka att jag kunde ämnet eftersom jag då kunde ställa följdfrågor 

som fördjupade respondenternas svar. Intervjuguiden fungerade bra som en grund för 

diskussionerna och jag var noggrann med att hålla mig till intervjuguiden så att svaren 

från de olika intervjutillfällena skulle bli jämförbara. Triangulering är en teknik för att 

uppnå kontroll över undersökningen vilket ökar tillförlitligheten (Dychawy-Rosner 

&Springett 2008). Det innebär att man få samma företeelse belyst från olika perspektiv. 

I denna studie valdes respondenter med olika profession ut med syfte att få en bredd i 

intervjusvaren vilket troligtvis ökar tillförlitligheten och även överförbarheten. 

Möjligheten till en överförbarhet av studiens resultat till andra situationer än de som 

studerats är beroende av variation, djup och innebördsrikedom i det insamlade 

datamaterialet. Det är alltså viktigare att belysa frågorna så rikt och djupt som möjligt 

än hur många som säger samma sak (Rosberg, 2008). Studiens resultat speglas mot att 

jag tagit del av annat som skrivits i ämnet, litteratur och artiklar, samt att jag har viss 
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erfarenhet sedan tidigare av arbetet vilket stärker studiens trovärdighet. Paulsson (2008) 

menar vidare att insamlat material även bör jämföras med åtminstone en annan källa för 

att öka trovärdigheten i slutsatserna. Det är en begränsad grupp som deltagit i studien så 

resultatet kan inte svara för all personal som arbetar med elever med funktionsvariation. 

Resultatet av studien kan vara en del i en fortsatt undersökning och skulle kunna 

överföras till liknande skolformer där en likvärdig undersökning skulle kunna göras. 

 

Styrkor i studien är att intervjuer har skett med flera yrkeskategorier så fler perspektiv 

har kunnat belysas. Både män och kvinnor har deltagit vilket kan bidra till en större 

bredd. Respondenterna har varit välvilligt inställda till studien och de har visat ett stort 

engagemang till att bidra med sin kunskap. Min egen förkunskap har också bidragit till 

att samtalen kunde fördjupas med hjälp av relevanta följdfrågor. Svagheter i studien kan 

vara att det har varit svårt att hålla fokus enbart på trygghetsarbetet när frågan kring 

elevers delaktighet diskuterades. En stor del av arbetet kring delaktighet beskrivs av 

informanterna som en nödvändighet för att skolarbetet ska fungera. Det är ju 

trygghetsskapande i sig även om syftet med att involvera eleverna inte enbart har fokus 

på att skapa trygghet. Eventuellt hade detta kunnat undvikas om jag inledningsvis 

definierat trygghet på ett tydligare sätt. En annan svaghet är att enbart personal varit 

med vilket gör att elevernas syn inte kommer fram på samma sätt som om de själva fått 

möjlighet att delta. 

Slutsats 

Trygghet och delaktiga elever är viktiga förutsättningar för att elever med 

funktionsvariation ska få en bra skoltid. Det underlättas genom en fungerande struktur 

som ger tydlighet och underlättar arbetet, exempelvis i form av planer som beskriver 

arbetet. Ett gemensamt förhållningssätt bland personalen ökar förutsättningarna att 

tillskapa en trygg arbetsmiljö för eleverna. Av största vikt, både för trygghetsarbetet och 

arbetet med att göra eleverna delaktiga, är att det finns fungerande relationer mellan 

elever och personal. Ett individanpassat arbetssätt är en förutsättning för arbetet. En 

systematisering av arbetet och en utveckling av användbara metoder skulle underlätta 
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för pedagogerna och också i större utsträckning säkerställa elevernas möjlighet till att 

vara delaktiga i arbetet.  

 

Inför denna studie gjordes en förfrågan till DO och till Statens skolverk att vara med i 

studien men de avböjde. DO svarade via mail och svaret redovisas nedan. 

 

Alla elever har rätt till en skola som är fri från diskriminering och trakasserier. Enligt 

diskrimineringslagen ska alla skolor som omfattas av skollagen bedriva ett målinriktat arbete för 

att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra 

trakasserier. Detta gäller även för särskolan. DO delar din uppfattning att det finns behov av ett 

stödmaterial med fokus på likabehandlingsarbetet i särskolan. Det förekommer att personal från 

särskolor kontaktar DO och ber om råd och stöd för hur de kan planera sitt likabehandlingsarbete 

och anpassa det till elevernas funktionssätt så att de aktivt kan delta i både planeringen, 

genomförandet och utvärderingen. De frågor som de ställer - och som även du beskriver i ditt mejl 

- är dock pedagogiska frågor och ligger utanför DO:s kompetensområde. Av denna anledning 

behöver vi tacka nej till att medverka i din intervjustudie. Jag föreslår att du tar kontakt med 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Skolverket (personlig kommunikation, DO, 14 oktober 

2014).  

 

Att myndigheterna avböjde att vara med i studien kan tyckas vara märkligt. Svaret ovan, 

tillsammans med respondenternas svar, visar på att både myndigheten och 

verksamheten ser ett behov av ett stödmaterial från myndigheterna med särskilt fokus på 

trygghetsplansarbetet för elever med funktionsvariation. Detta för att få till den 

systematik som efterfrågas av personalen. Det ökar också förutsättningarna för att 

arbetet ska bli bra om personalen kan få handfasta råd kring metoder och arbetssätt som 

fungerar tillsammans med elever med funktionsvariation. Respondenterna i intervjuerna 

gav även uttryck för att arbetet blir tidskrävande och ineffektivt när de oftast behöva ta 

fram eget material för att kunna kommunicera med eleverna. Individanpassning behöver 

hela tiden göras, men en gemensam idébank skulle underlätta arbetet. Eftersom 

respondenterna även uttrycker att man helst använder sig av arbetssätt som man är trygg 

med kan det anses lämpligt att myndigheterna tar fram ett material med tillhörande 

utbildning med inriktning på elever med funktionsvariation. 
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Barnombudsmannens har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla metoder för att 

inkludera barn med funktionsvariation och bevaka hur barnkonventionen följs i 

samhället. I uppdraget är en dialog med barn och unga centralt (Socialdepartementet, 

2013). Barnombudsmannens arbete styrs av kapitel 5, Trygghet och studiero i skollagen 

(SFS 2010:800). Detta kapitel bygger på flera av barnkonventionens artiklar, bland 

annat artikel 12 som slår fast att barn har rätt att uttrycka sin mening. Barn som växer 

upp i Sverige har skolplikt och har därför ingen möjlighet att välja bort skolan. Caroline 

Dyrefors Grufman, Barnombudsmannen, skriver i en artikel i Nerikes Allehanda 

(141217) att det viktigaste för den som ansvarar för skolan är att skapa trygghet för 

eleverna. Skolan har en skyldighet att se till att de grundläggande mänskliga 

rättigheterna även gäller barnen. Alla barn har enligt FN.s konvention om barnets 

rättigheter även rätt att få komma till tals. 

 

Studiens resultat visar på vikten av att göra eleverna delaktiga i skoldagen för att ett 

fungerande arbete ska kunna bedrivas. Det har också betydelse för framtiden eftersom 

forskning visat att om ett barn redan från tidig ålder ges sämre delaktighet i samhället 

blir förutsättningar för delaktighet i vuxen ålder sämre. Bristande stöd i skolan, och 

därför en otillräcklig utbildning, leder till svårigheter på arbetsmarknaden. Skolan kan 

således vara både en skyddande faktor och en riskfaktor för eleverna (Sundell, El-

Khouri & Månsson, 2005). 

 

Studien har visat att det krävs stor idérikedom hos personal som arbetar med elever med 

en funktionsvariation. Det är därför viktigt att personalen ges förutsättning att bedriva 

ett bra arbete. Barns och ungas perspektiv, och utgångspunkten att dessa barn och unga 

kan ha en funktionsvariation, måste finnas med från början (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Att undersöka hur trygghetsarbetet fungerar i skolan är viktigt. Intervjuerna med 

ungdomar som själva hoppat av gymnasiet visar att mobbning och socialt utanförskap, 

brist på pedagogiskt stöd i skolan, vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan 

och neuropsykiatriska funktionsvariationer som inte upptäckts ökar risken för att elever 

slutar skolan i förtid(Skolvärlden, 2013). 
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Detta kan tolkas som att trygghetsarbetet i skolan, och inte minst för elever med en 

funktionsvariation, har en avgörande betydelse för hela befolkningens hälsa och 

välmående både på individ- och samhällsnivå. Regeringen har avsatt pengar och gett i 

uppdrag till forskare och myndigheter, bland annat Specialpedagogiska myndigheten, 

Barnombudsmannen och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd att utveckla 

arbetet som ett led i att folkhälsopolitiken ska möjliggöra en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. 

Implikation och fortsatt forskning 

De i studien framkomna resultaten tyder på att myndigheter och verksamheter som har i 

uppdrag att utveckla skolornas arbete kring trygghet har ett fortsatt utvecklingsarbete att 

göra. Det är därför viktigt att de folkhälsopolitiska målen får fortsatt mandat och att 

statliga pengar avsätts för arbetet. Det handlar om att hitta former som möjliggöra för 

elever med funktionsvariation att vara delaktiga och det handlar också om att ge 

personalen i verksamheterna stöd i sitt arbete.  

 

Många intressanta synpunkter, kring vikten av stödjande miljöer, ett gemensamt 

förhållningssätt, fungerande relationer och elevers delaktighet för det trygghetsarbetet 

för elever med en funktionsvariation har framkommit vid intervjuerna. Vissa 

utvecklingsområden lyfts också, vilket betyder att fortsatt utveckling och forskning är 

önskvärt. Bland annat visade respondenterna på att det är viktigt att hitta former för att i 

större utsträckning kunna ta del av elevernas syn, och det är också viktigt att 

myndigheterna i större utsträckning involverar sig i trygghetsarbetet inom särskolan. En 

nationell inventering av pågående arbete skulle kunna tillföra mycket i ett försök att 

hitta fungerande arbetssätt som kan nyttjas av flera pedagoger ute på skolorna. En stor 

uppfinningsrikedom finns men en samordning saknas. Det skulle också vara intressant 

att se vilka förutsättningar för delaktighet som ges elever som är inskrivna i särskolan, 

men som individualintegreras i grundskolan. 
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Fler metoder som fungerar för barn med funktionsvariation bör tas fram. DO är tydlig 

med att beskriva att eleverna ska kunna besvara enkäter kring upplevelse av trygghet 

anonymt och det förutsätter naturligtvis att det finns metoder som möjliggör det. 

Barnombudsmannens uppdrag behöver följas upp och resultaten bör spridas. 

Myndigheter som DO bör få fortsatt stöd för att kunna utveckla arbetet mot trakasserier 

och diskriminering och Statens skolverk behöver ges möjlighet att utveckla arbetet mot 

kränkande behandling med särskild inriktning mot elever med funktionsvariation. 

 

Studien har visat att mycket kunskap finns på skolorna och också att det finns en stor 

vilja att utveckla och samverka kring trygghetsfrågor. Specialpedagogiska myndigheten 

och Statens skolverk behöver därför utveckla sitt arbete för att kunna ta tillvara på 

pågående utvecklingsarbete och för att ge skolorna det stöd som de behöver för 

trygghetsarbetet för och med elever med funktionsvariation. Att behandla alla lika är att 

behandla alla olika, och mer kunskap kring metoder och arbetssätt som möjliggör det 

behöver ytterligare beforskas. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

 

Hur är er upplevelse av trygghetarbetet på er skola idag? 
 

 
När fungerar arbetet bra? 
 

 
På vilket sätt involverar ni eleverna i arbetet? 
 

 
Hur är er erfarenhet av att använda de verktyg som myndigheterna 
rekommenderar för trygghetsarbete? 
 

 
Ser ni behov av mer pedagogiskt stöd i arbetet? 
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