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Sammanfattning  
Den svenska skolan är en av landets största arbetsplatser. Statistiken om den svenska skolan visar att 
både elever och lärare befinner sig i en miljö som har inslag av kränkningar, hot och våld samt 
studiemiljöer där många elever inte upplever att de har studiero. Syftet med studien har varit att 
undersöka om lärare och rektorer får rätt förutsättningar från sina respektive utbildningar att bedriva 
sin yrkesprofession för att uppnå målen med det systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet i 
skolan. Studien har utformats som en undersökning av respektive utbildnings kursplaner och har 
granskats utifrån förekomsten av systematiskt säkerhetsarbete och kunskap om riskhantering, 
säkerhet och arbetsmiljö. Granskningen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av 
studien är att lärarutbildningen har visst innehåll om systematiskt säkerhetsarbete, detta är relaterat 
till hur trygghet skall skapas för eleverna. Innehållsanalysen mynnade ut i ett tema som var just 
trygghet.  Till detta tema kan kategorierna kommunikation/konflikthantering, ledarskap och juridik 
knytas. Resultatet av studien visar också att rektorsutbildningen också har innehåll om systematiskt 
säkerhetsarbete. Även här blev slutsatsen av innehållsanalysen temat trygghet. Till detta tema kan 
kategorierna juridik och kommunikation/konflikthantering knytas. Resultatet av studien visar också 
att grundutbildningen för lärare respektive rektorer inte ger rätt verktyg för att möta de risker 
avseende säkerhet och arbetsmiljö som finns i skolans vardag. Resultatet av studien visar också att 
det finns ett behov att korrigera respektive utbildning med mer innehåll om systematiskt säkerhets- 
och arbetsmiljöarbete.  
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Abstract  
The Swedish school is the biggest place of work in the country. Statistics about the Swedish school 
shows that both students and teachers work in an environment who has elements of violations, 
threats and violence, and study environments where many students do not feel they have a study 
environment during class. The purpose with this study has been to investigate if teachers and 
principals is given the right conditions in their respective educations to pursue their professional 
profession to achieve the objectives of the goals with the systematic safety and work environment of 
the school's safety concerns. The study has been designed as an investigation about respective 
educations syllabus and has been examined by the presence about systematic safety and knowledge 
about work environment law in respective courses. The examination about respective educations 
syllabus has been done by a qualitative content analysis. The result of the study is that the teacher 
education has content of systematic safety in the theme safety. To this theme can categories 
communication/conflict management, leadership and law linked. The result shows also that the 
principal education also has content on systematic safety by the theme safety. To this theme can 
categories law and communication/conflict management linked. The result of the study shows that 
the education of teachers and principals don’t give the right tools to face the risks about safety and 
work environment that is found in everyday school life.  The result shows that it is a need to 
correcting respective education with more contents about systematic safety and work environment.   
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1. Introduktion  
Detta examensarbete avser att undersöka förekomsten av systematiskt säkerhetsarbete i 
lärarutbildning respektive rektorsutbildning. För att få en bild av hur verkligheten ser ut så har en 
genomgång av statistik avseende arbetsskador, upplevelse av trygghet, kränkande särbehandling, 
skadegörelse, inbrott och brand gjorts. Det tillsammans med teorier kring riskhantering avseende 
skadeprevention samt teorier om brottsprevention. Det utgör en grund för att kunna göra en analys 
av respektive utbildning och därefter se om utbildningarna ger respektive yrkesprofession rätt 
förutsättningar för sitt arbete att arbeta förebyggande.  

1.1 Bakgrund  
Den svenska skolan är den största arbetsplatsen i landet, då uppskattningsvis 1,4 miljoner elever går i 
den svenska skolan. Cirka 38 000 elever behöver varje år uppsöka en akutmottagning efter att ha 
skadat sig under skol- eller barnomsorgstid och av dessa vårdades 3100 stycken i slutenvård.  Det 
skadeförebyggande arbetet är av stor vikt för säkerheten för elever i landets skolor. (MSB, 2012).  
Skolan som arbetsplats skall vara trivsam för både elever och personal. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om kränkande särbehandling ställer krav på att skolan har rutiner som tar hand om 
sådana händelser samt har förebyggande arbete (Arbetsmiljöverket u.å.).  Rektor har enligt skollagen 
ett ansvar för det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling i skolans verksamhet 
(Riksdagen, 2010). 

Barnsäkerhetsrådet som är en samverkansorganisation och består av elva myndigheter har inte en 
fullkomlig bild om hur och i vilken utbredning svenska skolor arbetar skadeförebyggande. Detta ledde 
till att Barnsäkerhetsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav enheten 
Centrum för personsäkerhet på Karlstad Universitet i uppdrag att undersöka hur svenska skolor 
arbetar skadeförebyggande. Resultatet blev studien Systematiskt skadeförebyggande arbete inom 
grundskolan, kartläggning av arbetssätt, utvecklingsbehov och behov av stöd (MSB, 2012). Slutsatsen 
av denna studie är att det finns stora skillnader hur systematiskt skadeförebyggandesarbete bedrivs i 
svenska skolor. Ytterligare en slutsats är att eleverna bör involveras i större utsträckning i det 
systematiska skadeförebyggande arbetet. Resultat av denna studie är att det systematiska 
skadepreventiva arbetet är i behov att stärkas samt lärarnas kunskaper om Arbetsmiljölagen (AML), 
speciellt hos nyexaminerade lärare vilket indikerar att kunskaper om AML bör implementeras i 
grundutbildningen för lärare. Vidare visar undersökningen att utvecklingsbehov finns på många 
nivåer inom skolorganisationen. Lärarna i studien visar ett engagemang i skolan, men också ett behov 
av stöd i dessa frågor. Studien menar att här har skolledningen en viktig roll samt ansvar för det 
systematiska skadeförebyggande arbetet (MSB, 2012).  

Under knappt ett år (2013-2014) har Arbetsmiljöverket genomfört inspektioner av svenska skolors 
arbetsmiljö. Resultat av genomförda inspektioner visar att det finns brister i skolan. Bland annat finns 
det brister i det förebyggande arbetet kring arbetsmiljö, att undersöka och göra riskbedömningar om 
hot och våldssituationer samt om den fysiska miljöns utformning. Något som också brister är 
bedömningar kring arbetsbelastning hos personal. Något annat som studien visat är att rektorer och 
övriga som arbetar med arbetsmiljöfrågor saknar resurser och befogenheter för att kunna reda ut de 
problem som finns. Det har hittills i inspektionerna ställts 1500 krav i skolornas systematiska 
förebyggande arbetsmiljöarbete, bland dessa handlar cirka 400 stycken om våld och hot. En tendens 
som studien har visat är att skolledning inte tillräckligt har undersökt hur arbetsbelastning ser ut på 
arbetsplatsen. Inspektionen har också visat att många skolor bedriver ett mycket bra systematiskt 
och förebyggande arbete, men att det råder stora skillnader mellan skolor i landet. Brister i den 
fysiska arbetsmiljön är ofta buller, speciellt i skolbespisning och gymnastiksalar. Här brister många 
skolor i att de inte undersöker detta och åtgärdar där skadligt buller finns (Arbetsmiljöverket, 2014).  







Det är viktigt att samarbetet mellan elever och lärare och övrig personal fungerar bra i skolan. 
Skolinspektionens översikt/studie Framgång i undervisningen belyser framgångsfaktorer i 
undervisningen. Omständigheter som rektorer, lärare och huvudmän på ett eller annat sätt kan 
påverka. Skolinspektionens rapport visar att goda relationer mellan lärare och elever samt att läraren 
har höga positiva förväntningar på eleverna påverkar elevens resultat. Vidare är det viktigt att rektor 
och huvudman ger varje lärare möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Framgångsrika lärare besitter 
god didaktisk kompetens samt breda ämneskunskaper. Skolinspektionens rapport lyfter också fram 
att framgångsrika lärare är ledaren i klassrummet. Läraren skapar en god och trygg studiemiljö för 
eleverna i undervisningen. I en framgångsrik skola bedriver rektor detta arbete tillsammans med 
lärarna och eleverna. Att rektor tillsammans med lärare verkar för att undervisningen utgår från höga 
positiva förväntningar på elevernas resultat men även att det finns tydliga ordningsregler i skolan. 
Skolinspektionen pekar också på att det är viktigt att rektor bedriver pedagogiska diskussioner med 
lärarna kopplat till elevgruppernas behov. Det krävs en god organisation för hur 
kompetensutvecklingen skall bedrivas för skolans lärare/personal (Skolinspektionen, 2010).   

Denna undersökning har sin utgångspunkt i MSB:s studie Systematiskt skadeförebyggande arbete 
inom grundskolan, kartläggning av arbetssätt, utvecklingsbehov och behov av stöd (MSB, 2012). Ett 
förslag i denna studie på vidare studier är hur AML implementeras i grundutbildningar för lärare och 
rektorer. Denna studie har vidgat begreppet och försöker också fånga upp i vilken utsträckning 
systematiskt säkerhetsarbete implementeras i respektive grundutbildning (MSB, 2012).   

 

1.2 Systematiskt säkerhetsarbete  
Systematiskt arbetssätt innebär att en organisation arbetar med tydliga processer, oavsett om det 
gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), systematiska brandskyddsarbetet (SBA) eller 
Systematiska säkerhetsarbetet. Det systematiska arbetet består av fyra grundläggande delar. 
Planera, genomföra, följa upp samt utvärdera. Detta redovisas i figur 1, PDCA-cykeln (Plan, Do, Study, 
Act). Vilket ursprungligen kommer från systematiskt kvalitetsarbete. Att arbeta utifrån en tydligt 
beskriven process gör att arbetet blir lättare samt att det säkerställs att arbetet följer en plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källa: Räddningsverket (2006)Systematiskt 
säkerhetsarbete - att arbeta med kommunala 
handlingsprogram, s8

Figur 1: PDCA-cykeln 









Genom systematiskt arbete säkerställs även kvaliteten i arbetet. I och med att processen är 
dokumenterad och beskriven så blir det systematiska arbetet inte heller personberoende och står 
och faller med en person i organisationen. Arbetet fortlöper och organisationen arbetar systematiskt 
med att ständigt bli bättre och utvärderar vad som kan utvecklas (Räddningsverket, 2006).  

Utgångspunkten i detta arbete är att det systematiska säkerhetsarbetet i skola skall vara 
skadeförebyggande, olycksförebyggande, arbeta förebyggande mot kräkningar, hot och våld, 
förebyggande mot brandförebyggande samt förebyggande av övrig brottslig verksamhet som 
exempelvis skadegörelse och inbrott. Folkhälsans handbok för säkerhet i skola är ett bra exempel på 
hur detta kan byggas upp. Handboken är tänkt att inspirera att jobba förebyggande i skola med dessa 
frågor (Folkhälsan, 2005).   

1.3 Problembeskrivning  
Statistik om den svenska skolan visar tendenser av att personal och elever befinner sig i en miljö som 
inte är acceptabel vid jämförelse med andra arbetsplatser. Genomgång av statistik för detta arbete 
visar att skolpersonal har höga negativa siffror i Arbetsmiljöverkets statistik om arbetsmiljö. 
Kommunen är huvudman för de kommunala skolorna som har delegerat ansvar till rektor att 
samordna den dagliga driften. Av central betydelse är att rektor har rätt förutsättningar att verka i en 
skola samt tillsammans med personal kunna arbeta systematisk med säkerhet, oavsett om det har 
med skadeprevention, trygghet, studiero samt preventivt arbete gentemot brand, skadegörelse och 
övriga brott. Framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter fram är att rektorer verkar för att 
pedagogiska diskussioner förs utifrån verksamhetens behov. Här behöver rektor ha insikt i det 
systematiska säkerhetsarbetet i skolan utifrån skadeprevention, fysisk säkerhet och psykosociala 
hänseenden av att vistas i skolans miljö. Likaså hur läraren skapar en god och trygg miljö i 
klassrummet samt hur läraren verkar i skolan i det systematiska säkerhetsarbetet.  

1.4 Syfte & frågeställningar    
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka förutsättningar lärare och rektorer får kring 
säkerhetsarbete i sina respektive grundutbildningar att bedriva sin yrkesprofession för att hantera 
skolans säkerhetsproblematik. Detta genom att undersöka kursplaner i lärarutbildning och 
rektorsutbildning.  

Frågeställningar:   

Vilken kunskap om säkerhetsproblematik och riskhantering får rektorer och lärare genom sina 
utbildningar?  

Vilka verktyg får lärare och rektorer i sina utbildningar för att möta de risker avseende arbetsmiljö 
och säkerhet som finns i skolans vardag?  

Hur ser innehållet i respektive utbildning ut utifrån behovet av utbildning om systematiskt säkerhets- 
och arbetsmiljöarbete? 

1.5 Avgränsning  
Studien avgränsas till att ha utgångspunkt i lärar- respektive rektorsutbildning avseende systematiskt 
säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Både lärare och rektorer kan få annan kunskap inom 
arbetsområdet efter genomförd professionsutbildning via kurser och övrig kompetensutbildning. 
Denna studie syftar bara att undersöka respektive grundutbildning. Vad gäller lärarutbildning så är 
denna studie avgränsad till genomgång av två stycken utbildningar i varje lärarkategori 1-3, 4-6, 7-9 
samt gymnasielärare. Motiveringen till varför bara två stycken valdes ut är tidsbrist.  I varje 
grundutbildning har bara utbildningsplaner inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och den 







verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) undersökts. Inga utbildningsplaner inom ämnesstudier har 
undersökts. Motiveringen till detta är att fokus i dessa kurser är ämneskunskaper.  

1.6 Forskningsetiska överväganden  
Det material som använts i denna studie är kursplaner som hämtats på respektive högskola och 
universitets hemsida, som redan har granskats innan publicering. I kursplanerna förekommer ingen 
information om personer eller annan information som gör att någon individ framställs på ett negativt 
sätt. Därför görs ingen egen etisk värdering av kursplanerna i denna studie.  

 







2. Kunskapsöversikt – säkerhet i skolan. 
I detta kapitel kommer en genomgång av lagstiftning som reglerar säkerhetsarbetet i skolan samt 
statistik kring hur arbetsmiljön är för elever och personal i skolan att presenteras.  

2.1 Skollag - (2010:800)  
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen följer skollag samt övriga bestämmelser och 
författningar. Huvudman inom skolväsendet kan vara kommuner, landsting eller enskilda. Varje 
huvudman skall se till att rektor för verksamheten har genomfört befattningsutbildning. Denna 
utbildning skall påbörjas i anslutning till att rektor påbörjat sin anställning samt att den skall vara 
genomförd inom fyra år.  

Utbildningen i skolan skall vara utformad så att samtliga elever har en trygg miljö och har studiero. I 
AML finns bestämmelser om vad en god arbetsmiljö är. Rektor skall se till att det finns ordningsregler 
på skolan, eleverna skall medverka i att utarbeta dessa. Vidare får rektorer och lärare vidta 
omedelbara och tillfälliga åtgärder så att elever har trygghet och studiero. Detta kan innefatta att 
störande elever visas ut ur klassrum, kvarsittning, avstängning, förflyttning av elev till annan 
skolenhet. Dessutom omhändertagande av föremål som stör undervisningen eller kan utgöra en fara 
för elever och personal. Givetvis skall utredning göras av elev som befinner sig i alla dessa beskrivna 
situationer om varför detta beteende har uppstått.  Skollagens 6 kapitel innehåller disciplinära och 
andra särskilda åtgärder mot kränkande behandling. Bestämmelser om förbud mot diskriminering 
enligt denna lag finns beskrivna i diskrimineringslagen (2008:567).  Huvudmannen har ett ansvar att 
alla som arbetar i verksamheten uppfyller de krav som finns i arbetet att stävja diskriminering. Lärare 
och personal som får kännedom om diskriminering skall anmäla det till rektor. Rektor i sin tur skall 
anmäla detta till huvudmannen som är skyldig att utreda ärendet. Huvudmannen skall också ha en 
plan för att förebygga kränkande behandling och den skall uppdateras årligen (Riksdagen, 2010). 

2.2 Arbetsmiljölagen (AML) - (1977:1 160)  
Arbetsmiljölagens (AML) syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att den beskriver 
vad en god arbetsmiljö är. Risker i arbetsmiljön skall enligt AML behandlas i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). Det systematiska arbetsmiljöarbetet står även förtydligat i AFS 2001:1, 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Här utvecklas det vidare och preciseras vilket ansvar och regler som 
gäller för alla arbetsgivare i landet, oavsett verksamhetsområde. Enligt AFS 2001:1 skall 
arbetsgivaren se till att de har betryggande kunskaper om:  

 Regler som har betydelse för arbetsmiljön 

 Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall 

 Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

 Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö  

Det finns ett hundratal övriga föreskrifter med förteckningen AFS. De är försedda med årtal och ett 
nummer. AML är en ramlag som beskriver arbetsmiljö allmänt medan författningssamlingen 
beskriver hur olika situationer rörande arbetsmiljö skall skötas och vem som har ansvaret. Här finns 
viktiga beskrivningar för både fysisk arbetsmiljö men även psykosocial arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket, 2007). 







2.3 Kommunallag – (1991:900)  
Både kommuner och landsting är juridiska personer och kan ha både rättigheter och skyldigheter 
samt tillgångar och skulder. Kommun och landsting kan fatta beslut samt upprätta avtal. De kan även 
bli skyldiga till att betala skadestånd/vite.  För både kommuner och landsting gäller kommunallagen 
och den innehåller regler om den grundläggande organisationen samt om de politiska organen. Det 
finns en beslutande församling i varje kommun och landsting. Kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige. Fullmäktige har till uppgift att utnämna en styrelse och nämnder som förutom 
styrelsen behövs för att kunna genomföra uppgifter enligt speciella författningar. Nämnder kommer 
genom detta att bli ansvarig för skolan i kommunen.  Det finns bestämmelser om tjänstemän i olika 
speciallagar såsom skollagen, i denna finns bestämmelser om vilka kompetenser det skall finnas för 
rektorer. Vilken kompetens som övriga skall ha är frågor som staten inte behöver ange med 
undantag vad gäller rektor (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Det är ytterst kommunens politiker (kommunalnämnd) som har arbetsmiljöansvaret i kommunen. De 
har oftast delegerat den dagliga driften om arbetsmiljö till rektor. För fristående skolor är det 
huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i verksamheten.  Dock så är det vanligt 
att rektor använder sig av annan personal i det dagliga arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2012). 

2.4  Lagen om skydd mot olyckor (LSO) – (2003:778)    
Det är enligt LSO krav på att en skriftlig redogörelse avseende brandskyddet genomförs för 
byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av brand kan bli stora. Hit hör förskolor, skolor 
eller skolbarnomsorg där mer än 90 barn finns samtidigt eller om fler än 15 barn finns samtidigt och 
det inte bara är markplan på byggnaden. Detsamma gäller förskolor, skolor eller barnomsorg där mer 
än fem barn med behov av hjälp vid utrymning finns.  Redogörelsen för brandsyn skall skickas till 
kommunen som därefter använder detta som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Det är 
ägaren till byggnaden som ansvarar för att dessa redogörelser uppförs. Varje kommun bestämmer 
själva hur dessa redogörelser skall vara utformade (msb.se).  En viktig ståndpunkt som studien 
Systematiskt skadeförebyggande arbete inom grundskolan, kartläggning av arbetssätt, 
utvecklingsbehov och behov av stöd (MSB, 2012) påpekar är att kommunen enligt 1 kap 6 § i denna 
lag skall utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Här kan räddningstjänst eller 
andra funktioner inom kommunens säkerhetsförebyggande arbete bistå skolor och rektorer med det 
systematiska säkerhetsarbetet (MSB, 2012).  Enligt LSO 3kap 1§ skall kommunen skydda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö. För att säkerställa detta skall kommunen se till att åtgärder 
vidtas för att bränder och skador till följd av dessa förebyggs. Kommunen skall också verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Riksdagen, 2003). Detta innebär att kommunen 
skall verka preventivt mot olyckor i skolor.  

2.5  Läroplan grundskola  
I detta stycke kommer bara det i läroplanen som har med social samverkan att beskrivas. Läroplanen 
för grundskolan slår fast att skolan skall vara en trygg och säker plats där eleverna skall utveckla en 
livslång lust att lära. Utbildningen skall förankra de mänskliga rättigheterna. Alla som arbetar inom 
skolan skal främja aktning för alla människors egenvärde och en respekt för vår gemensamma miljö.  
Alla människor skall vara okränkbara och skall inte utsättas för diskriminering, kränkande behandling 
p.g.a. kön, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning eller ålder.  Inte heller skall ingen i 
skolan utsättas för annan kränkande behandling. Tendenser skall aktivt bekämpas av skolan.  Läraren 
skall klargöra värdegrunden för det svenska samhället samt konsekvenser av elevers personliga 
handlade. Läraren skall också i samråd med övrig personal i skolan vidta nödvändiga åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans med eleverna skall lärare utveckla regler för 
att skolarbetet fungerar bra samt samverka med hemmet och där klart redovisa skolans normer och 







regler för arbetet i skolan. Rektor har i skolan ansvar för att eleverna ges inflytande i undervisning 
och skolan överlag. Att ett gott samarbete mellan skolan och hemmen utvecklats och att föräldrarna 
har information om arbetet i skolan. Att personalen på skolan ges den kompetensutveckling som 

krävs för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras professionellt (Skolverket, 2011).  

2.6 Statistik  
I detta kapitel kommer statistik avseende skador och välmående av att vistas i skolans lokaler att 

presenteras. Detta både ur elev och personalperspektiv.  

2.6.1 Skador elever och personal samt trygghet elever och personal  

Ungefär 39 000 barn och ungdomar skadas varje år så att de behöver uppsöka en akutmottagning, 
vilket är en sjättedel av alla skador som sker i denna ålderskategori. Detta sker under barnomsorgs- 
och skoltid under den tid då ansvaret ligger på daghem, fritidshem, förskola, dagbarnvård eller skola. 
De flesta av dessa skadehändelser är olycksfall (97 procent). Den största delen (cirka två tredjedelar) 
av skadorna sker i samband med lek och fritidsaktivitet samt i samband med idrottsutövning.  

Tabell 1 Antal skador barn i utbildningsverksamhet 2010 

 Skattat antal i Sverige Skattat antal i Sverige per 100 000 invånare  

Skadeområde Pojkar Flickor Totalt Procent Pojkar Flickor Totalt 

Daghem, Fritidshem 2700 1600 4300 11,1 253  155 206 

Lekplats på daghem, 
fritidshem, annan institution 

2000 1100 3100 8,0 188 110 150 

Skola  3900 2400 6300 16,5 368 241 307 

Skolgård inklusive lekplats på 
skolgård  

5900 4500 10 400 27,0 552 448 502 

Sporthall, Idrottshall 3600 3500 7100 18,4 339 348 343 

Idrottsarena utomhus 1100 600 1700 4,4 102 62 83 

Annan idrottsanläggning 1100 1400 2500 6,6 104 142 122 

Annan eller ospecificerad plats 1900 1300 3200 8,0 176 120 149 

TOTALT 22 000 16 400 38600 100,00 2082 1627 1861 

Källa: IDB 2010 Socialstyrelsen, Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning, s 66  

De flesta av skadorna inträffar under skol- eller utbildningstid (fyra femtedelar) och endast en 
femtedel under barnomsorgstid. Bland pojkar var skadetalen högst i åldersgruppen 11-15 år medan 
bland flickor var det vanligare i åldrarna 6-10 år.  Den vanligaste skademekanismen för båda könen är 
fall och den näst vanligaste är att krocka med annan person eller föremål. Bland idrottsskador 
uppkommer många skador genom att träffas av föremål i rörelse t.ex. klubba, boll eller puck, eller att 
man trampat snett. Skador utifrån barnomsorgstid är varierande utifrån ålder. Under 10 år 
uppkommer skador som konsekvens utifrån fall från möbler eller lekredskap. För barn 11-15 år så är 
det även vanligt med fallolyckor men här tillkommer skador utifrån att ha krockat med andra barn 
under lek eller idrott. På gymnasiet är även här sammanstötningar med andra den vanligaste 
skadetypen tillsammans med träffar av exempelvis boll etc. (Socialstyrelsen, 2010).   

 







Tabell 2 Skademekanismer 

 Skattat antal i Sverige  Skattat antal i Sverige per 
100 000 invånare  

Skademekanism Pojkar Flickor Totalt Procent Pojkar Flickor Totalt 

Fall i samma plan  4300 3600 7900 20,3 401 354 378 

Fall till ett annat plan 3700 2800 6500 16,7 343 277 311 

Annat specificerat eller 
ospecificerat fall 

2400 1900 4300 11,3 225 192 209 

Kontakt med föremål i rörelse  2600 2000 4600 12,0 248 198 224 

Kontakt med föremål i vila 1800 1100 2900 7,5 171 108 140 

Kontakt med annan person 3400 1900 5300 13,7 319 188 255 

Klämning, skärning, stick 1500 900 2400 6,4 146 92 119 

Akut överansträngning av 
kroppen eller kroppsdel 

1600 1500 3100 8,1 151 149 150 

Annan specificerad 
skademekanism  

800 600 1400 3,4 73 55 64 

Ospecificerad skademekanism         

TOTALT        

Källa: IDB Sverige 2010 Socialstyrelsen, Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning, s 66  

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) om barns arbetsmiljö i skolan visar att totalt sett 24 
procent av samtliga elever i svensk skola uppger att det finns någon i sin klass som är mobbad. 
Uppdelad på kön så är siffran högre för flickor än för pojkar, 26 procent mot 21 procent. Det 
skolstadium som har den högsta andelen är årskurs 7-9, här är andelen totalt sett 27 procent och 
uppdelat på kön är det 29 procent flickor samt 25 procent pojkar som blir mobbade (SCB, 2012). 
Dessa siffror stämmer ungefär överens med siffror som Friends tagit fram i sin årliga rapport. 2013 
uppgav var femte elev i grundskolan och var tionde elev på gymnasiet att de blivit kränkta under det 
senaste året (Friends, 2013).  

Brottsförebygganderådet (BRÅ) har gjort en sammanställning av grovt våld och det 
våldsförebyggande arbetet i skolan i skriften Grovt våld i skolan.  Sammanställning bygger på enkäter 
och intervjuer med rektorer/lärare/kuratorer/skolsköterskor verksamma på högstadier och 
gymnasieskolor. En slutsats som dragits av rektorsenkäten och rektorsintervjuer visar att grovt våld i 
skolan inte är vanligt förekommande. Rektorers deltagande i undersökningen visar ingen oro för 
förekomst av grovt våld på sin skola. I intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal framkom 
att det på de flesta skolor finns saker som kan leda till våld, att sociala hierarkier och fysiska 
markeringar bland eleverna kan leda till våld.  Dock är det sällan menar intervjupersonarena att detta 
leder till våld. Våldssituationer uppstår dock på alla skolor menade informanterna. Vissa informanter 
framför i BRÅ:s studie att beredskapen kan vara högre samt att utbildning om hur våldssituationer 
hanteras samt tränas bör finnas. Det bör även finnas ett gemensamt förhållningssätt på skolan samt 
att det är viktigt att det finns stöd från ledning och kollegor när dessa händelser sker. Det är också av 
vikt att skolan hanterar händelsen efteråt och inte undviker att ta tag i den 
(Brottsförebygganderådet, 2009).  
 







Under åren 2008-2012 anmälde anställda i grund- och gymnasieskolor mer än 7000 olycksfall som 
orsakat sjukfrånvaro och cirka 3000 arbetsrelaterade sjukdomar till Försäkringskassan. Av 
olycksfallen handlade mer än en tredjedel om fallolyckor orsakade av hala underlag samt att närmare 
20 procent av olycksfallen kunde relateras till hot och våld. (Arbetsmiljöverket, u.å).   
Arbetsmiljöverket ställer specifika krav på arbetsgivare där risker kan finnas för ohälsa på grund av 
hot och våld, mer om detta står i AFS 1993:2 (Arbetsmiljöverket, 1993). Den största andelen anmälda 
arbetsolyckor i skolan som genererar sjukfrånvaro är fallolyckor vilket utgör 39 procent. Den näst 
största kategorin är våld och hot. Den utgör 19 procent, cirka var femte anmälda arbetsplatsolycka 
genererar sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Nästan hälften (46 procent) av arbetssjukdomarna om anmäldes 2008-2012 berodde på sociala eller 
organisatoriska orsaker, exempel på detta är stress på grund av otydliga krav och hög 
arbetsbelastning. Exempel på hög arbetsbelastning kan vara mycket övertid för anställda, liten 
möjlighet till raster samt liten tid till mental återhämtning mellan tidsperioder med en hög 
arbetsbelastning. Andra risker i skolan kan vara hur arbetsplatsen är utformad med buller, 
ventilation, städning, hus med skador. Andra faktorer i skolan kan vara rökutrymmen, 
laborationssalar, verkstadssalar, hygienutrymmen samt förvaringsutrymning (Arbetsmiljöverket, 
2013).  Anmälningar om allvarliga händelser från skola enligt 2§ Arbetsmiljöförordningen (AMF) var 
under 2012, 1192 stycken inom grund- och gymnasieskola. I dessa siffror ingår händelser som 
drabbat både personal och elever. Den kategori som är mest representerad av dessa anmälningar är 
främst hot och våld samt fallolyckor.  Hot och våld står för 34 procent av anmälningarna medan 
fallolyckorna utgör 21 procent.  

Tabell 3 Anmälningar AMF 2§ Våld och hot  

Näringsgren Hot Rån Fysiskt Våld Totalt 

Grundskoleutbildning och förskoleklass 124 0 203 327 

Linjebussverksamhet 156 3 42 201 

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 58 1 116 175 

Övrig kollektivtrafik 104 2 44 150 

Säkerhetsverksamhet 30 36 73 139 

Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 19 79 13 111 

Övriga näringsgrenar 724 141 504 1369 

Uppgift om näringsgren saknas 123 12 76 211 

Totalt 1338 274 1071 2683  

Källa: Arbetsmiljöverket, Korta arbetsskadefakta nr 8/2013, s 1  

Tabell 3 visar anmälningar enligt AMF 2§ avseende våld och hot i arbetsmiljön. Intressant är att 
under 2012 gjordes 2683 totala anmälningar på grund av hot, rån eller fysiskt våld. Här kommer 
många anmälningar från grundskolan. Skolverksamhet har exempelvis fler anmälningar än kategori 
säkerhetsverksamhet som omfattar yrken som värdetranportörer, väktare, ordningsvakter och 
poliser (Arbetsmiljöverket, 2013). Den arbetsmiljöundersökning och arbetsorsakade besvär som 
gjordes 2011 av Arbetsmiljöverket visar på att skolpersonal utsetts för många risker i sin arbetsmiljö. 
Undersökningen bygger på intervjuer av personer inom respektive bransch. Tabell 4 visar andel 
sysselsatta inom utbildning samt andel sysselsatta inom andra branscher. Andel verksamma inom 







utbildning har i högre utsträckning utsatts för olika arbetsmiljöproblem i större utsträckning än 
jämförelsegruppen samtliga branscher (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Tabell 4 Arbetsmiljöundersökningen 2011  

Arbetsmiljöundersökningen 2011 Antal sysselsatta  

Uppgett besvär som: Utbildning Samtliga branscher 

Trötta och håglösa 43 36 

Kan inte koppla av tankarna från jobbet 60 43 

Svårt att sova på grund av tankar på jobbet 29 20 

Sjuknärvaro minst 2 gånger senaste året 57 48 

Utsätt för buller minst ¼ av tiden  33 23 

Dra in på lunch, arbeta över, ta med jobb 
hem 

45 36 

Utsatt för konflikter och bråk de senaste 
12 månaderna  

45 34 

Källa: Arbetsmiljöverket, Korta arbetsskadefakta nr 3/2013, s 2   

Forskningen om skolvåld har oftast haft fokus på elever. Skolverket utförde 2009 en undersökning 
om attityder till skolan. Där framkom att cirka 22 procent av 4-9 lärarna och 13 procent av 
gymnasielärarna under det senaste året att hade utsatts för hot, våld eller andra trakasserier under 
det senaste året (Skolverket, 2009). Arbetsmiljöverket gjorde en liknande undersökning 2008 och fick 
där en högre andel som varit utsatta, 29 procent av de kvinnliga lärarna och 42 procent av de manliga 
lärarna på högstadiet. På gymnasiet var motsvarande siffor 5 procent av de kvinnliga lärarna och 11 
procent av de manliga lärarna (Arbetsmiljöverket, 2011).  Båda undersökningar från Skolverket och 
Arbetsmiljöverket visar att många lärare i sitt arbete blir utsatta för hot, våld och övriga trakasserier 
och kränkningar. Dock så anmäls inte allt till Arbetsmiljöverket enligt AMF 2§. Den tendensen visar 
denna genomgång av statistiken.   

2.6.2 Studiero i skolan  

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik kring hur elever uppfattar lugn i klassrummet visar att mer än 
hälften tycker att det är lugnt i klassrummet under lektionerna. I mellanstadiet uppfattar fler flickor 
och pojkar att det är lugnt i klassrummet medan på högstadiet och gymnasiet är upplevelsen av lugn i 
klassrum lägre. I samtliga fall är det väldigt många elever som uppfattar att det inte är lugnt under 
studietid i klassrummet. (SCB, 2012).  

 

 

 

 

 

 


Källa: SCB (2012) Statistik om skolan, s 46  

Figur 2 Studiero i skolan 









De flesta elever trivs i skolan, detta gäller både grundskola och gymnasium. Dock så är upplevelsen av 
trygghet större i de högre åldrarna och då framförallt på gymnasiet (SCB, 2012).  

2.6.3 Skadegörelse, Inbrott, Anlagd Brand, - Skola   

Sambandet mellan större skadegörelse i skolan och anlagda bränder är stor. Ju lägre skadegörelse på 
en skola desto mindre är sannolikheten att skolan utsätts för anlagda bränder. Skolverket framför att 
det finns ett stort samband mellan hur eleverna trivs på skolan och skadegörelse.  För att minska 
skadegörelsen bör skolan arbeta med trivsel/arbetsmiljö. Att ett förebyggande arbete finns mot 
kränkande behandling, hot, våld samt diskriminering. Upplever elever en trygghet i skolan minskas 
även risk att drabbas av skadegörelse och skolbränder (Skolverket.se).  

Samlad statistik om skadegörelse och inbrott i skolor finns inte. En undersökning som gjorts, som tar 
upp inbrott i skolor är BRÅ-rapport 2001:3 Upprepad utsatthet för brott. En viktig aspekt som studien 
tar upp är att nya brott begås i anslutning där tidigare brott har begåtts. Detta är viktigt att ha 
kunskap om vid det brottsförebyggande arbetet. Studien framför att en del skolor anmäler inbrott i 
stor utsträckning medan en del skolor anmäler i liten utsträckning. Skolor som ligger i socialt mer 
utsatta områden löper en större risk att drabbas av inbrott än skolor som ligger i socialt mindre 
utsatta områden. Att minska risken för en skola att drabbas av inbrott kan vara att skolan har ett 
fullgott skalskydd (larm etc.). En annan viktig aspekt för att minska risken är att ha organiserade 
kvällsaktiviteter på skolan. Människor som rör sig i skolans miljö efter skolans slut för dagen gör att 
fler ögon ser vad som händer och det medför att risken för skadegörelse, inbrott etc. blir mindre. Det 
är också viktigt att eleverna på skolan involveras i det förebyggande arbetet, att få hjälpa till att hitta 
brister i skolans säkerhet(Brottsförebygganderådet, 2001). Varje år beräknas kostnaden för anlagda 
bränder i skolor till cirka 500 miljoner kronor. Anlagd brand med uppsåt är den vanligaste 
brandorsaken i räddningstjänstens insatsrapporter kring brand i skolor. Statistiken visar att antalet 
anlagda bränder i skolor har ökat. En kategori som ligger nära anlagd brand är fyrverkerier, här är det 
svårt att få klarhet i om en del av dessa bränder är anlagda. Även i kategorin okänd kan anlagda 
bränder finnas. De vanligaste ställen för brandstart vid anlagd brand inomhus är badrum/toaletter 
samt trapphus, dessa ställen tillsammans med utomhus är de vanligaste startplatserna. Vid brand i 
förskolor är det vanligaste startutrymmet utanför byggnaden (Räddningsverket, 2009 ).  

Figur 3 visar hur räddningstjänstens insatser till skolor varierar över dygnet. Flest bränder anlagda i 
själva skolbyggnaden anläggs under lunchtid. Efter skoltid (8-17) är det lika vanligt med bränder både 
i byggnad som ute på skolgård eller intilliggande områden (MSB, 2010).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Anlagda bränder i skola dygn 2000-2011 









En studie som MSB genomfört (Vilka skolor har en ökad risk för anlagd brand?) visar att högstadiet är 
den mest utsatta skolnivån för anlagd brand. Risken för anlagd brand på högstadieskolor är dubbelt 
så hög jämfört med låg, mellan- och gymnasieskolor. MSB:s studie visar också att risken för anlagd 
brand är högre i skolor med högre elevantal, även högre ju större kommunen/staden är. Kommunala 
skolor drabbas även i högre grad av anlagda bränder än privata skolor. MSB:s studie visar att risk för 
anlagd brand på förortsskolor i förorter inte förekommer i den grad som media belyser (MSB, U.Å).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







3 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer tidigare forskning presenteras om våldsprevention, förebyggande arbete 
gentemot brand, skadegörelse och inbrott.  

3.1 Våldsprevention   
I Sverige har ett flertal undersökningar gjorts om ungdomsvåldet i landet. Hur omfattande det är 
samt hur det har utvecklats. BRÅ:s sammanställning Grövre våld i skolan framför att forskning kring 
våld som unga utsätts i skolmiljö inte har haft någon större plats i forskningen i Sverige.  BRÅ:s 
sammanställning av internationell forskning ger bilden att det som förespråkas i form av insatser har 
sin grund i att den lokala problembilden är genomförd. Skolledningen behöver känna till hur riskerna 
ser ut på skolan samt vilka möjligheter som finns att arbeta bort problem eller begränsa dem. Här 
kan en handlingsplan upprättas. Att ha handlingsplaner är bra när våld har inträffat och hur man skall 
arbeta utifrån den händelse som redan skett.  

De förslag som BRÅ:s sammanställning av internationell forskning har gett kan sammanfattas i fyra 
punkter.  

 Mobbning och annat våld. Detta måste skolor kontinuerligt arbeta med att motverka. Gör 
inte skolan det så ger det signaler att detta är ett accepterat beteende. Det kan bli en 
grogrund för grövre våld. Det som sker i vardagen måste skolan prioritera och hantera. Gör 
inte skolan det så kommer inte unga att ha förtroende att vända sig till vuxna på skolan om 
problem. Arbete med att motverka mobbning och våld skall utföras systematiskt.  

 Eleverna som går på skolan skall känna delaktighet i allt arbete på skolan. Att de får en känsla 
av delaktighet.   

 Att det finns kommunikationskanaler mellan personal och elever på skola. Forskning kring 
det grövsta våldet visar att vissa elever har haft förhandsinformation om vad som kommer 
att ske. Finns kommunikationskanaler där elever känner trygghet att föra sådan information 
vidare till vuxna så ger eleverna ansvariga på skolan en möjlighet att agera.  Detta behöver 
skolan arbeta systematiskt med, hur sådana relationer till elevgruppen kan upprättas.  

 Att skolan inför ett systematiskt hotbedömningsarbete. Den information som framkommer 
skall behandlas på ett systematiskt sätt. Att det är beskrivet i en handlingsplan för att 
säkerställa att man agerar på ett riktigt sätt (juridiskt, säkerhetsmedvetet).  Hoten skall 
bedömas, grova hot bör skolledningen ha en struktur för, att här blandas andra myndigheter 
in som polis och socialen.  Handlingsplanen skall kontinuerligt utvärderas av skolledningen i 
samarbete med både personal och elever.   

BRÅ:s sammanställning över internationell forskning avseende våldsprevention i skola visar att 
arbetet bör innehålla primär prevention och sekundär prevention.  Det primärpreventiva arbetet i 
skolmiljö handlar om att ge elever rätt förutsättningar att hantera situationer utan att ta till våld som 
sista utväg. Det sekundära arbetet handlar om att föra in särskilda insatser för elever som uppvisar 
en förhöjd risk att begå våldshandlingar på grund av sociala, känslomässiga och beteendemässiga 
svårigheter. Det finns även en tredje komponent inom, tertiär prevention. Det innebär att skolan 
agerar preventivt när våldet har hänt. (Brottsförebygganderådet, 2009). 

I BRÅ:s sammanställning av internationell forskning får Armstrong och Webb en stor plats. Armstrong 
& Webb framför att skolor och skolledare ofta saknar kunskaper om att välja rätt beprövade 
preventionsåtgärd som är utformad för att passa den egna skolans problem och de förutsättningar 







som finns. Webb och Armstrongs modell beskriver hur skolor på ett bättre sätt kan välja 
våldsförebyggande åtgärder. Modellen är i fyra steg.  
 

1. Att en vision och målsättning avseende våldförebyggande skapas 
2. Att skolan utifrån data gör en behovsanalys och där analyserar skolans problem 
3. Att skolan sätter upp utmärkande mätbara mål och därefter skapar en handlingsplan för hur 

målen skall kunna uppnås.  
4.  Hur arbetet skall utvärderas och följas upp, det skall det också finnas en plan på.  

 
Detta arbete skall ledas av en representant från skolledningen, denna person skall ha ekonomiskt 
mandat att besluta om vissa åtgärder. Det är också av stor vikt menar Armstrong och Webb att 
denna personal som ingår i denna grupp har relevant kunskap (Armstrong & Webb, 2006).   
 
BRÅ:s sammanställning av både amerikansk och europeisk forskning visar att gemensamma 
våldsförebyggande mål bör sättas upp på skolor. Det bör göras en problem- och behovsanalys. BRÅ:s 
rapport visar att många forskare framhåller att detta är en känsla/värderingar som skall genomsyra 
en skola. Att hela skolan skall vara överens om att detta är vår harmoniska samlevnad. Ett sådant 
klimat är viktigt att skapa.  Sammanställningen av forskningslitteratur visar också att det finns en brist 
i den våldspreventiva forskningen i skolan och vad som är det bästa angreppssättet 
(Brottsförebygganderådet, 2009).  
 

3.2 Anlagd brand, skadegörelse och inbrott  
Anlagd brand kostar samhället cirka en miljard per, förutom kostnaden så är det dessutom ett 
allvarligt brott. Från 25 procent upp till cirka 40 procent av alla bränder per år i landet är anlagda. 
Hälften av dessa bränder anläggs av personer under 18 år. Generellt som framkommit vid studier av 
57 anlagda bränder så finns vissa brister, det visar MSB:s skrift Nationell handlingsplan för att stärka 
arbetet mot bränder i skolmiljö. Att brandceller som inte är i fungerande skick. Ofta genom otäta 
genomföringar, dörrar som inte stänger som de skall. Det kan även vara olämpliga konstruktioner, att 
det finns brännbart material i fasad samt brännbar takfot och som dessutom är ventilerade i 
takfoten.  Rök/brand kan spridas genom ventilationssystem till övriga delar av skolbyggnaden. Det 
har också upptäckts att detekteringen av larm har varit bristfällig, vilket leder till att syftet tidig 
upptäckt av brand ibland inte kan uppnås. Det har även varit otillräckligt med automatlarm i skolan 
för utrymning. Inbrottsskyddet har dessutom i många fall varit bristfälligt vilket medfört att det varit 
lätt att ta sig in på skolan samt att det varit dåligt belyst runt skolan vilket gjort att förövare fått hålla 
på med sin verksamhet relativt ostört (MSB, 2010).  

3.2.1 Situationell prevention & CPTED  

Hur den fysiska omgivningen ser ut påverkar människors uppväxt och kan bidra till att personer 
utvecklar brottsliga beteenden. Hur bostadsområdet ser ut har stor betydelse för brott och känsla av 
säkerhet. Det finns ett stort samband mellan hur människans omgivning är utformad och 
brottslighet. Vid byggandet av bostadsområdet eller vid restaurering av bostadsområden. Situationell 
prevention och crime prevention through enviromental design (CPTED) är två snarlika synsätt på hur 
befintlig och planerad fysisk miljö kan utformas för att öka trygghet och minska antalet brott. Detta 
genom att minska tillfällen för en eventuell gärningsman att begå brott.  CPTED teorin (den äldsta av 
dem två och vanligt förekommande i Amerikansk litteratur) fokuserar på utformande lösningar för 
den fysiska miljön, inom arkitektur och planering av den fysiska miljön. Den situionella preventionen 
kommer ifrån England har ett bredare tankesätt än CPTED. Metoderna för att minska möjligheter för 
brott kommer från många olika områden som byggnadsdesign, ledning samt införandet av 
åtgärdsplaner. Situationell prevention kan användas att minska brottslig aktivitet. Både situationell 







prevention och CPTED är inte tänkta som universella metoder för brottsbekämpning som kan 
användas i alla olika sammanhang för att bekämpa brottslighet. Båda metoderna är användbara inom 
olika definierade områden. Med framgång har de använts i områden som skolor, köpcentrum, 
matbutiker, bostadsområden, parkeringar mm. Den huvudsakliga tanken inom CPTED är att de 
preventiva lösningarna inte skall påverka nyttjandet eller åtkomsten av platsens funktioner som det 
var planerat ifrån början.  Inom CPTED så försöker man införa en naturlig bevakning istället för att 
sätta upp ett naturligt skalskydd. Det kan handla om att sätta upp belysning, upplysa medborgarna. 
Polisen måste stödja allmänheten med spaning och hantering av de inrapporterade incidenter som 
upptäckts (Andersson, UA). 

3.2.2 Routine activity approach & rational choice theory 

I både Situationell prevention och CPTED är tanken att brott inte utförs slumpmässigt/impulsivt. Utan 
det betänks rationellt.  När Stituationell prevention och CPTED (brottsförebyggande åtgärder) 
utformas kan andra teorier komplettera dessa för att det preventiva arbetet skall bli effektivare. 
Routine activity approach – rutinaktivitetsteori och rational choice theory är båda teorier som 
förklarar vilka faktorer som måste infalla samtidigt för att en brottslig handling skall fullbordas. Enligt 
rutinaktivitetsteorin så tänker den kriminelle personen igenom ett antal faktorer innan brottet 
fullbordas. Exempelvis hur mycket tid och kraft som behövs läggas för att genomföra brottet samt 
vad handlingen ger ekonomiskt och hur stor sannolikheten är att bli påkommen och straffad. För att 
ett brott skall genomföras behöver vissa behov finnas hos den som genomför det, exempelvis pengar 
till droger eller andra föremål. Därför behöver fastighetsägare/skolor kunna påverka hur den 
kriminella väljer ut sin plats för skadegörelse eller inbrott. Detta kan göras genom att minska 
stöldbegärliga saker som är framme, att jobba med rutiner som att exempelvis inte låta 
datorleveranser eller andra kapitalvaror stå och vänta för installation i en ur säkerhetssynpunkt svag 
punkt i byggnaden. Vidare att jobba med belysning, bra lås och larm samt främja närvaro av 
människor (Andersson, UÅ).  

3.2.3 Empowerment  

I delkapitlet om CPTED-modellen framfördes att det krävs deltagande från samhället för att denna 
skall fungera. Här är empowerment ett komplement. För att ett preventivt program skall fungera i 
praktiken, exempelvis i en skola. Så behöver alla från ledningen till lärare och elever engageras i 
frågorna. De skall kunna vara med att utforma och införa programmet. Denna process är 
empowerment. Det är ett arbetssätt där alla i systemet engageras genom att få kunskap och 
resurser. I en skola så kan detta innebära att elever får vara med och identifiera upplevda problem i 
skolmiljön. Även vara med och genomföra arbete för att motverka identifierade problem. Eleverna 
blir genom detta med i processen och syftet är att gruppen och individerna blir stärkta i sin förmåga 
att hantera olika former av problem. Det blir också en demokratisk process på skolan, där allas röst 
räknas, i stället för att bara vara med och ta emot vad skolledningen har bestämt centralt. 
Empowerment är således en strategi att komplettera exempelvis CPTED med (Andersson, UÅ). 

 

 

 

 

 

 







4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer en genomgång om teorier avseende skadeprevention att göras. Syftet med 
detta är att läsaren skall få en insikt i de teorier som finns kopplat till detta ämnesområde utifrån den 
definition som denna studie har angående systematiskt säkerhetsarbete.  

4.1 Skadeprevention   
Med skadeprevention menas att förebygga skador eller effekter av konsekvenser av en olycka.  
Viktigt inom skadeprevention är att utgå från statistiken. Att ha detta som utgångspunkt i det 
skadepreventiva arbetet (Svedung, 2011). Viktiga framgångsfaktorer i det olycks- och 
skadeförebyggande arbetet är att utgå från de lokala förhållandena som finns i kommunen. Sett ur 
ett skolperspektiv behöver huvudmannen och skolledningen själva definiera vilka de mest centrala 
problemen på skolan är. Det är också viktigt att medvetenhet kring skadeprevention och 
säkerhetsfrämjande finns bland de som deltar, ur ett skolperspektiv gäller det personal, elever och 
vårdnadshavare (Räddningsverket, 2007).  

4.1.1 Huvudtraditioner inom riskhanteringsteori  

Det är skillnad mellan skada och olycka inom riskhanteringsteori. Vissa teorier och modeller 
fokuserar varför olyckor och skador sker medan vissa hur dessa kan förebyggas. Några av dessa 
koncentrerar sig på själva olyckshändelsen medan andra på skadan som blir konsekvensen av det 
som hänt. Andersson framför i Personsäkerhet på tvären att det finns två stycken huvudtraditioner 
inom området. I båda dessa traditioner finns ett intresse för de miljöer/förhållanden som är runt 
individen och den uppkomna situationen, med andra ord grupp, miljö, organisation och samhälle.  
MTO (Människa, teknik, organisation) är den traditionen (teorin), som vilar på tekniskt-
beteendevetenskaplig- och organisationsteoretisk grund. Att alla tre beståndsdelarna i MTO hänger 
ihop och samspelar med varandra. Olyckor ses i denna teori som avvikelser från en planerad process 
(Andersson, 2012).   

Den andra traditionen (teorin) utgår från själva skadan och har en mer medicinsk bakgrund. Skador 
betraktas som sjukdomstillstånd med underkategorier som exempelvis frakturer, förgiftningar, 
stukning etc.  Skada som sjukdomsgrupp anges av att människokroppen utsätts för yttre påverkan 
som övergår kroppsvävnadernas motståndskraft. Här menas att de verkliga orsakerna måste förstås 
och ett systematiskt förebyggande arbete byggt på vetenskaplig grund är det sättet som det 
preventiva arbetet skall göras (Andersson, 2012).  

4.1.2 Komponenter, strategier och barriärer inom det skadeförebyggande arbetet  

Haddon fastställde att det finns tre komponenter som interagerar. Agens – den utlösande faktorn i 
skolsammanhang energi, värd – en människa som kan skadas – Miljö – den omgivande miljön som 
påverkar det hela (Haddon, 1980). Sätt ur ett skolperspektiv skulle orsaker till skador kunna hittas ur 
alla dessa tre komponenter samt hur skolan kan förebygga skador. Andersson (2012) skriver 
angående Haddon att man kan få människan att agera varsammare, kan energin modifieras samt att 
miljön utformas så att den blir mer stödjande än störande så skapas möjligheter att förebygga 
(Andersson, 2012).    

Andersson (2012) översatt Haddons tio strategier kring skadepreventivt arbete (Andersson, 2012).  

Strategi 1 Ta bort faran helt, exempelvis en farlig substans.  

Strategi 2  Modifiera faran. 

Strategi 3  Förhindra att faran utlöses. 

Strategi 4 Modifiera hastigheten/intensiteten med vilken energin frigörs. 







Strategi 5  Att i tid/rum skilja faran från den eller det som kan skadas.   

Strategi 6   Att skilja faran och det/den som kan skadas med fysiska barriärer.    

Strategi 7  Att fysiska egenskaper hos faran modifieras.    

Strategi 8  Att det som skall skyddas görs mer motståndskraftigt.   

Strategi 9 Att skadeförlopp som redan satts igång motverkas. 

Strategi 10  Återställande av skadan genom behandling/rehabilitering.    

För att sammanfatta Haddon så går hans tankesätt kring skadeprevention ut på att antingen 
förhindra eller förändra den energi i själva olyckan eller begränsa energin som når människan. 
Andersson (2012) framför att den efter Haddon som arbetat vidare med tankeverksamheten med 
barriärer är James Reason. Hans system innefattar hårda försvar (hard defences) här menas fysiska 
barriärer och mjuka försvar (soft defences), här menas kompetenser, förmågor, rutiner och 
ansvarsfördelning. Reasons ståndpunkt är att man måste använda flera försvarsfunktioner samtidigt 
som kompletterar varandra. Dessa försvar måste ständigt förbättras och kompletteras (Andersson, 
2012). Att försöka sätta in detta i ett skolperspektiv så behöver skolans systematiska säkerhetsarbete 
fokusera på den fysiska miljön inomhus och utomhus. Det måste finnas en organisation för detta 
med tydlig instruktion där det systematiska arbetet är tydligt beskrivet. Samtidigt behöver de som 
arbetar med detta ha rätt kompetenser och att rektor utser rätt person i personalgruppen i detta 
arbete (om rektor inte själv utför arbetet).  Rektor måste kontinuerligt ha repetitionsutbilda och 
kompetensutbilda skolledning, personal och elever sätt ur Reasons perspektiv. Figur 4 föreställer 
Reasons Schweizerostmodell. Vilket Reason säger följande om:   

In an ideal world each defensive layer would be intact. In reality, however, they are more like slices of Swiss cheese, having many holes 
– though unlike in the cheese, these holes are continually opening, shutting and shifting their location (Reason, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reason menar att hålen I försvarssystemen uppkommer på grund av två orsaker. Active Failures 
(aktiva fel) och lantent conditions (latenta förhållanden).  Nästan alltid finns det en kombination av 
dessa orsaker. Aktiva fel är osäkra handlingar genomförda av personer som arbetar i systemet. Det 
kan vara misstag, på grund av oaktsamhet, halkar etc. Latenta förhållanden är saker som finns i 
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Figur 4: Swiss cheese model - James Reason 









organisationen, att man inte byter ut utrustning av ekonomiska skäl, men säkerhetsnivån blir lägre på 
grund av detta, att arbetslinjen är underbemannad etc. (Reason, 2000).  

Reason beskriver två olika angreppssätt med problemet att människor gör misstag. Dessa är antingen 
personangreppsättet eller systemangreppsättet. Personangreppsättet fokuserar på fel som individer 
har gjort. De beskylls för att vara glömska, inaktiva eller har låg arbetsmoral. Systemangreppsättet 
fokuserar istället på förutsättningar under vilka individerna arbetar och försöker att bygga upp ett 
system/handlingsplaner på hur fel skall kunna undvikas eller att effekterna skall kunna begränsas 
(Reason, 2000). Sätt ur ett skolperspektiv så är det viktigt att skolledning arbetar med att hitta 
systemfel, att arbeta med incidentrapportering och riksinventering.     

4.1.3 Objektiv & Subjektiv säkerhet 

Hos WHO – Världshälsoorganisationen har säkerhetsbegreppet ur ett holistiskt perspektiv två 
dimensioner. Objektiv säkerhet och subjektiv säkerhet. Med objektiv säkerhet menas frånvaro eller 
minskning av skador.  Med subjektiv säkerhet menas individens erfarenhet och uppfattning av 
säkerhet – det vill säga trygghet.  Nilsen (Räddningsverket, 2007) menar att subjektiv säkerhet har 
kognitiva, känslomässiga och konativa beståndsdelar.  Den kognitiva beståndsdelen är personens 
kunskap om risker och konsekvenser av dessa i olika miljöer eller situationer. Den känslomässiga 
beståndsdelen är personens emotionella reaktion i en situation, miljö som exempelvis rädsla eller 
ångest. Den konativa beståndsdelen är personens förmåga att se att se risker/otrygghet i en miljö 
eller en situation, exempelvis risk för fall. Alla dessa beståndsdelar tillsammans eller var och en för sig 
kan leda till beteendeförändring (Räddningsverket, 2007).  
 
Korrigeringar i den subjektiva säkerhetens kognitiva, känslomässiga och konativa beståndsdelar 
menar Nilsen (Räddningsverket, 2007) kan påverka den objektiva säkerheten. Detta kan även vara 
tvärtom, att förändringar i den objektiva säkerheten kan påverka den subjektiva säkerheten. Nilsen 
ger exempel på lagar om bältesanvändning som på sikt gav en positiv attityd till bältesanvändning 
och på så sätt ledde till en ökad subjektiv säkerhet vid bältesanvändning.  Sett ur det 
skadeförebyggande arbetet i en skola, här ligger mycket tonvikt på den subjektiva säkerheten. Att 
arbeta både med de kognitiva, känslomässiga samt konativa beståndsdelarna i det 
skadeförebyggande arbetet för att minska skador både hos personal och elever (Räddningsverket, 
2007).  







5. Metod 
I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas, vilken datainsamlings- och analys 

metod som använts. Dessutom kommer en beskrivning av respektive utbildning att göras samt en 

redogörelse om forskarens förförståelse att göras. 

5.1 Inledning  
Denna studie syftar till att öka läsarens förståelse om systematiskt säkerhetsarbetet/arbetsmiljö 
arbete i skolan. Studien är en kvalitativ studie, en sådan studie grundar sig till stor del på induktiva 
resonemang. Att generaliseringar, begrepp och hypoteser kommer att uppstå av den information 
som forskaren kommer att ha tillgång till. Att studien kommer att leda till att en ny förståelse av 
studieområdet snarare än på förhand verifierade hypoteser. Det är signifikativt för en kvalitativ 
studie. (Bryman, 2011). 

5.1.1 Datainsamlingsmetod – Dokumentanalys  

Detta görs genom att studera dokument i form av kursplaner från olika högskolor och universitet 
efter förekomsten av systematiskt säkerhetsarbete i utbildningar till lärare och rektor. Tolkningen av 
dessa dokument görs med en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2012). Kursplaner för 
grundskollärare årskurs 1-3 samt förskola är hämtade från Högskolan i Jönköping och Högskolan i 
Borås hemsidor. För grundskollärare 4-6 är kursplaner hämtade från Högskolan Dalarna och Örebro 
Universitets hemsidor. Kursplaner för grundskollärare årskurs 7-9 är hämtade från Stockholms 
Universitet och Malmö Högskolas hemsidor. För gymnasielärare är kursplaner hämtade ifrån 
Mälardalens högskola och Luleå tekniska universitet. Kursplaner för rektorsprogrammet är hämtade 
från Stockholms Universitet, dock det är samma utbildningsplaner oavsett vilket universitet som 
bedriver rektorsprogrammet. Alla dokument i denna uppsats har det funnits offentligt tillträde till. En 
viktig punkt kring värderingar i arbetet är att denna uppsats inte är värderingsfri.  Reflexivitet är 
något som måste kunna redovisa i denna studie. Vilken bakgrund som forskaren har är viktigt att 
redovisa för läsaren (detta görs i kapitel 5.3 förförståelse). Det här är viktigt så att läsaren får göra sin 
egen bedömning. Om läsaren anser att slutsatserna i studien hänger ihop med undersökningen 
(Bryman, 2011).  

5.1.2 Analysmetod – Innehållsanalys  

Analysen i uppsatsen görs med en kvalitativ innehållsanalys. Med en kvalitativ innehållsanalys 
fokuseras det på att beskriva variationer genom att upptäcka skillnader och likheter i kursplanernas 
innehåll (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). I denna analys har fokus varit att hitta innehåll som kan 
kopplas till systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö. Kursplanerna i respektive 
utbildning har lästs igenom och meningsbärande enheter i texten har identifierats och koder har 
skapats utifrån dessa. Meningsbärande enheter är meningar som påvisar innehåll utifrån studiens 
syfte. Koder är etiketter för de utvalda meningsbärande enheterna. (Graneheim, Lundman, 2003).  

Tabell 5 Exempel på kodsschema  

Meningsbärande enhet  Kondenserad enhet  Kategori Tema  

- reflektera över sin 
professionella roll som lärare och 
ledare i arbetet med sociala 
relationer, konflikthantering och 
ledarskap i heterogena miljöer 

Kunna hantera olika 
situationer i olika 
miljöer  

Konflikthantering Trygghet  







Analysen av respektive kursplaner syftar att få fram vilket innehåll om systematiskt säkerhetsarbete 
som respektive utbildning innehar. Eftersom detta är en kvalitativ innehållsanalys så har syftet inte 
varit att räkna hur många gånger som respektive ord förekommer utan att istället analysera vilket 
innehåll kring systematiskt säkerhetsarbete som kan knytas till respektive utbildning (Bryman, 2011).  

5.2 Beskrivning av respektive utbildning  

5.2.1 Beskrivning av grundlärarutbildning inriktning förskola samt åk 1-3, 240hp  

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan 
innefattar 240 högskolepoäng (hp). Innehållet i utbildningen är en utbildningsvetenskaplig kärna 
(kurser som innehåller pedagogisk, skoljuridik, kommunikation etc.) som är 60hp. Utbildningen 
innefattar också 150hp ämnesdidaktiska studier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 30hp av 
utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten ha kunskaper för att självständigt kunna 
arbeta som lärare i förskola eller i årskurs 1-3  grundskola (hj.se & hb.se).   

5.2.2 Beskrivning av grundlärarutbildning åk 4-6, 240hp   

Grundlärarutbildning åk 4-6 innefattar 240hp. Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig 
kärna (kurser inom pedagogik, skoljuridik, kommunikation etc.) som är 60hp. Utbildningen innefattar 
150hp ämnesdidaktiska studier. VFU utgör 30hp av utbildningen. Efter utbildningen skall studenten 
självständigt kunna arbeta som lärare i årskurs 4-6 (oro.se & du.se).   

5.2.3 Beskrivning av utbildning för ämneslärare åk 7-9, 270hp  

Ämneslärarutbildning årskurs 7-9 innefattar 270hp. Studenten kan utöka programmet och också bli 
behörig för gymnasieskolan, då behöver studenten läsa 300hp alternativt 330hp för en sådan 
examen. Utbildningen innebär ämnes och ämnesdidaktiska studier i 180hp.  VFU 30hp, 
Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp. I en ämneslärarexamen skall deltagaren visa kunskaper och 
förmågor som krävs för att självständigt arbeta i skolan som ämneslärare.  Efter genomförd 
utbildning skall studenten självständigt kunna arbeta som ämneslärare åk 7-9 (su.se & edu.mah.se).  

5.2.4 Beskrivning av utbildning för ämneslärare gymnasiet, 300/330hp.  

Ämneslärarutbildning gymnasiet innefattar 300/330hp. Studenter som läser upp till 330hp är 
ämneslärare inom svenska, samhällskunskap och engelska som innehåller en extra termin. 
Utbildningen till ämneslärare innebär VFU 30hp, utbildningsvetenskaplig kärna 60hp, resterande 
poäng i utbildningen är kopplade till ämnesstudier i två stycken ämnen. Efter genomförd utbildning 
skall studenten självständigt kunna arbeta som ämneslärare på gymnasiet (mdh.se & lth.se).  

5.2.5 Beskrivning av rektorsprogrammet – 30hp 

Rektorsprogrammet omfattar 30hp. Programmet läses på tre år. Programmet läses av skolledare som 
är anställda som rektorer, förskolechef, biträdande rektor samt annan personal med ledande 
befattning. Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och förmågor som behövs för att leda 
verksamheten i skolan för att målen skall uppfyllas (Skolverket, 2010).    

Det är obligatoriskt för rektorer som är anställda efter 15 mars 2010 att läsa denna utbildning och 
som inte har genomfört annan motsvarande rektorsutbildning. Det är huvudmannen som skolledare 
på skola skall vända sig till för att få gå rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet finns på 6 stycken 
Universitet i landet och samtliga utgår från samma utbildningsplan. Under tre år skall följande 
ämnesområden genomföras, skoljuridik 10hp, mål- och resultatstyrning 10hp samt skolledarskap 
10hp. Varje ämnesområde skall examineras av universitetet där deltagaren genomför utbildningen. 
(Skolverket, 2010).  Rektor har ett stort ansvar för att utbildningsuppdraget skall genomföras på 
skolan. Rektor är pedagogisk ledare för sin skola, samtidigt är rektor chef över lärare och övrig 







personal. Enligt läroplan har rektor det övergripande ansvaret för verksamhet i skolan. Det är 
huvudmannen som skall ge rektor rätt förutsättningarna för att tillsammans med lärarna utföra 
arbetet i skolan på ett bra och kvalitativt sätt. Vidare så är rektor ansvarig för skolans resultat och för 
det sker uppföljning och utvärderingar utifrån de nationella målen med utbildningen. I skollagen står 
även att rektor skall hålla sig väl insatt i det dagliga arbetet på skolan och att rektor även skall verka 
för att utbildningen utvecklas. Rektor skall även ha goda kunskaper om sitt ansvar enligt skollag, 
läroplan eller annan författning. Rektor ansvar enligt skolverkets skrift om rektorsprogrammet kan 
kortfattat beskrivas enligt följande, ”det är rektors uppgift och ansvar att få skolan som helhet att 
fungera väl” (Skolverket, 2010). Detta skulle också innefatta systematiskt säkerhetsarbete utifrån 
denna uppsats (Skolverket, 2010). 

5.3 Förförståelse  
Det är viktigt att reflektera över utgångspunkterna och värderingar som forskaren har när en 
kvalitativ studie påbörjas (Merriam, 1999).  För att ge utgångspunkt i hur min bakgrund har varit i 
förhållande till genomförandet av denna studie. Min yrkesbakgrund är att jag har arbetat på 
gymnasieskola i tio år. Jag har varit ämneslärare (Samhällskunskap, Religion och Naturkunskap) och 
yrkeslärare i säkerhetsämnen. De senaste fyra åren har jag arbetat som skolledare (dock inte rektor).  
Denna information är viktig att framhålla då detta kan ha bidragit i analyser av kursplaner för rektor 
och lärare i respektive utbildning.  







6 Resultat   
I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen av respektive utbildning. Vilka teman och 
kategorier som kan kopplas till systematiskt säkerhetsarbete i respektive utbildning.  

Det generella tema som framkommit av innehållsanalysen är trygghet. Vid genomläsning av 
kursplaner identifierades meningsbärande enheter, som blev till koder som omarbetades till 
kategorier och när dessa analyserades utkristalliserades temat trygghet. Temat är ur ett 
elevperspektiv. Det finns inget i analysen som relaterar att det har med lärare/personal att göra. 
Trygghet är en viktig del i det systematiska säkerhetsarbetet i skolan, att arbeta så att eleven känner 
trygghet när den är i skolan. Detta är i sin tur viktigt för att studierna skall bli bra och att det skall 
vara en god lärmiljö för skolans elever.  

Koderna i innehållsanalysen sorterade innehållet i kursplanerna i lärarutbildningar på samtliga 
skolstadier till tre kategorier kommunikation/konflikthantering, juridik och ledarskap. Det var det 
innehåll som kunde knytas till systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö. Dessa 
ledde sedan fram till temat trygghet. Vid genomgång av rektorsutbildningen av meningsbärande 
enheter sorterades dessa i två olika kategorier, kommunikation/konflikthantering och juridik. Temat 
som identifierats i rektorsutbildningen var samma som lärarutbildningen, dvs. trygghet.  

Motiveringen till hur respektive kategori relaterar till systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och 
arbetsmiljö är följande. Juridik, i respektive utbildningar står beskrivet juridiskt innehåll som rör 
juridiska lagrum som framförallt reglerar vilken rätt till trygghet som eleven har när den vistas i 
skolan, att rektor och personal har ett stort ansvar för att garantera och säkerställa detta samt stävja 
beteenden som bidrar till otrygghet. Kategori kommunikation/konflikthantering relaterar till studiens 
problemställning utifrån att det i respektive högskola/universitets kursplaner beskrivs vilka 
förmågor/kunskaper som studenten skall ha efter genomgången utbildning att verka i elevmiljöer 
och kunna hantera olika händelser/beteenden. Allt för att skapa trygga studiesituationer. Kategori 
ledarskaps, dess relation till studiens problemområde är att genom ledarskap skapa goda 
förutsättningar för en god studiemiljö samt att bidra till att upprätta goda elevrelationer.  

6.1 Resultat - lärarutbildning förskolan och grundskollärare åk 1-3 
I detta delkapitel kommer kategorierna ur innehållsanalysen för lärarutbildning förskolan och 
grundskollärare 1-3 att redovisas. Som beskrivits i inledningen i detta kapitel är det övergripande 
temat för hela innehållsanalysen trygghet. Kategorierna som framkom i innehållsanalysen är juridik, 
kommunikation/konflikthantering samt ledarskap. Inga direkta skillnader mellan de undersökta 
högskolornas kursplaner.  

6.1.1 Kategori juridik   

I innehållsanalysen av lärarutbildning mot förskola och grundskola 1-3 framkom visst innehåll som 
kan härledas till denna studies problemformulering. I utbildningen skall studenten ha kunskaper om 
vad som är en trygg miljö för barn på förskola och i grundskolans tidigare åldrar. Nedanstående citat 
exemplifierar detta. Inget innehåll om AML eller LSO framkom i analysen av kursplanerna. Detta kan 
givetvis finnas i utbildningen, dock så nämns det inte i kursplanerna och dess innehåll.  

 

 ”kunna förhålla sig till förskolans och skolans värdegrund enligt gällande styrdokument” (hb.se – 
Utbildningsvetenskaplig kärna1, Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund 15 hp).   

 







6.1.2 Kategori kommunikation/konflikthantering  

Innehållsanalysen visar att det i kursplanerna finns innehåll avseende 
kommunikation/konflikthantering som kan knytas till denna studies problemformulering, vilket 
nedanstående citat visar. Studenten får i utbildningen kunskaper i kommunikation/konflikthantering, 
hur olika situationer i yrket skall hanteras. 

 redogöra för och jämföra teorier kring, och tillämpning av, konflikthantering på individ-, 
grupp- och organisationsnivå med särskilt fokus på förskolan som verksamhet (hb.se - 
Utbildningsvetenskaplig kärna 2 Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp).   

6.1.3 Kategori ledarskap 

En viss skillnad i beskrivningar i kursplaner i detta skolstadiums utbildningar jämfört med övriga 
skolstadier identifierades i innehållshållsanalysen. Detta beror troligtvis på att denna lärarutbildning 
är mot barn i yngre åldrar. Ett exempel på detta är nedanstående citat, som visar att studenten här 
får kunskaper i ledarskap riktat mot yngre barn. Tolkningen som gjordes är att kategori ledarskap 
också i detta skolstadium kan härledas till systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering. Att en 
pedagog som har goda kunskaper i ledarskap på det sättet skapar en bättre miljö för eleverna att 
verka i.  

 visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs 
för att leda undervisningsmoment i grundskolans årskurs 1-3  (Hj.se - VFU Grundlärare F-3 II, 7,5 
högskolepoäng).   

 

6.2 Resultat - grundlärarutbildning åk 4-6  
I detta delkapitel presenteras innehållsanalysen av grundskollärarutbildningen åk 4-6, vilket innehåll i 
utbildningen som kunde relateras till systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö. 
Analysen visar att det är i vissa kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan och i VFU kurser som 
meningsbärande enheter har identifierats utifrån studiens problemformulering. Tre stycken 
kategorier har framkommit i analysen, juridik, kommunikation/konflikthantering samt ledarskap. 
Dessa kopplas till det övergripande temat trygghet. Inga direkta skillnader avseende innehåll i 
utbildningen framkom i analysen av kursplaner från Högskolan dalarna och Örebro Universitets 
hemsidor.  

6.2.1 Kategori juridik  

Vid analys av kursplaner i den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU-kurser på Örebro Universitet 
och Högskolan Dalarnas respektive hemsida fanns visst innehåll som kunde knytas till 
problemformuleringen för denna uppsats. Det finns inget innehåll om exempelvis AML eller LSO i 
någon kursplan. Dock så finns kursmål som rent allmänt beskriver de lagar som ligger till grund för 
hur skolan skall styras. Här kan givetvis AML ingå. Innehåll i kursplaner på båda skolorna som kan 
kopplas till kategori juridik är diskriminering och hur detta skall motverkas. Detta visas i 
nedanstående citat.  

 ”visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av 
elever”(ohu.se - Utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag, 7,5 högskolepoäng).  

6.2.2 Kategori kommunikation/konflikthantering  

Vid analys av kursplanerna ur den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU framkom kursinnehåll 
som kopplas till kommunikation och konflikthantering. Det är givetvis inget konstigt med det då 
läraryrket bygger på att det finns en kommunikation mellan lärare och elever. Detta kopplas till det 







övergripande temat trygghet eftersom det leder till att ett bättre klimat i klassrummet skapas. 
Analysen visar att lärarstudenten skall få verktygen för att arbeta med många olika situationer där 
höga kommunikativa och konfliktlösandeförmågor ställs, speciellt i samband med VFU är detta ett 
centralt tema i utbildningen. Exempel på kursinnehåll som kan kopplas till denna kategori visas 
genom nedanstående citat.   

 ”visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som 

rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag” 

(du.se - Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 4-6, 7,5hp).   

6.2.3 Kategori ledarskap   

Det är av stor vikt att läraren i sitt yrke upprättar goda elevrelationer, vilket skolinspektionen 
framhåller som viktigt (se nedanstående citat). Ledarskapet har stor betydelse för att studiemiljön i 
skolan skall vara bra. Analysen av kursplaner 4-6 visar att lärare i sin utbildning får kursinnehåll som 
skall kunna ge dem de rätta verktygen att skapa goda elevrelationer samt att kunna verka i 
elevmiljöer och där vara den officiella ledaren i klassrummet.  

 ”visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer till elever” (du.se - Didaktik och ledarskap i 
grundskolan, 15hp)   

6.3 Resultat - ämneslärarutbildning åk 7-9.  
I detta delkapitel kommer en analys av ämneslärarutbildningen att presenteras utifrån vilket innehåll 
i kurserna som kan relatera till systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö. Generellt 
kan sägas att det är i den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU kurserna som meningsbärande 
enheter i innehållsanalysen hittats i respektive utbildningsorts utbildningar, som där har kopplats till 
systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö. Tre stycken kategorier har framkommit i 
analysen som är kopplade till temat trygghet. De tre kategorierna är juridik, 
kommunikation/konflikthantering samt ledarskap.  

6.3.1 Kategori juridik  

Juridik är en av de tre kategorierna som framkom ur innehållsanalysen. Det i utbildningen som gör 
den kopplingen är att målen beskriver vilka juridiska lagrum som visar elevens rätt till trygghet i 
skolan. Det är en aspekt av systematiskt säkerhetsarbete, att läraren skall veta vilka juridiska lagrum 
som styr dess yrkesutövning. Vid analysen av de två ämneslärarprogram åk 7-9 hos respektive 
utbildningssäte, Stockholms Universitet och Malmö högskola så var innehåll kring juridik mer 
förekommande i Stockholm Universitets utbildning än Malmö högskolas utbildning. I Malmö 
högskolas utbildning fanns innehåll om lagstiftning kopplat till lärarens yrkesprofession, dock inte 
med lika mycket innehåll som Stockholms Universitets utbildning.  

 ”kunna analysera skolans uppdrag, styrning och organisation” (mah.se – Skola, värdegrund och 
samhälle, 9hp).  

Ovanstående citat exemplifierar innehåll kring juridik som reglerar lärarens arbete. Innehållet i 
utbildningen som kopplas till systematiskt säkerhetsarbete är skollag och läroplaner mm. Lagstiftning 
som exempelvis AML eller LSO har inte kunnat identifieras i analysen. Den del i denna lagstiftning 
som är relevant för systematiskt säkerhetsarbete är det ansvar som rektor respektive lärare har för 
att förebygga exempelvis mobbning och att elever skall kunna känna sig trygga i skolan. Givetvis finns 
det även sådant innehåll i AML, dock tolkas inte detta mål som att det innehåller att studenten skall 
ha kunskaper om AML. Överlag tolkas det om juridiska mål i kursplaner att studenten skall kunna 
koppla olika situationer i sin yrkesroll till skollagstiftning. Att detta utgår från skollag, läroplan och 







övriga styrdokument om undervisning.  Generellt så handlar de mål som är indelade i den juridiska 
kategorin om vad som gäller i olika undervisningssituationer, vilket nedanstående citat exemplifierar.  

 "självständigt och i olika situationer bemöta elever på ett inkännande och respektfullt sätt mot 
bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen samt kritiskt granska och analysera egna värderingar och attityder som kan ha 
betydelse för bemötandet av elever och relatera dessa till skolans värdegrund " (SU.se - Juridik och etik 
i skolans värld 7,5hp).   

Detta citat visar att det har med regler kring skolan att göra som, läroplan och skollag. Det rör 
relationen mellan läraren och eleven. Att läraren vet vilka juridiska lagrum den skall förhålla sig till i 
relationen mellan denne och elev/er. Det är hur förhållandet lärare och elev skall regleras samt hur 
lärare skall bete sig gentemot elever eller hur elever skall bete sig rent allmänt i förhållande till 
varandra som juridiken i denna kategori handlar om. Detta är givetvis kopplat till temat trygghet.  

6.3.2 Kategori kommunikation & konflikthantering 

Vid analys av utbildningen framkom att många kurser har innehåll om kommunikation. Det är kanske 
inte så konstigt eftersom mycket av yrkesprofessionen bygger på att kommunicera med elevgruppen. 
Detta har givetvis också med trygghet att göra. Har läraren inte förmågan att kommunicera med sin 
elevgrupp kan otrygga situationer uppstå i skolan. Speciellt VFU-kurserna trycker speciellt hårt på 
dessa kunskapsmål. Detta exemplifieras genom nedanstående utdrag ur ämneslärarprogrammet.  

 ”planera och leda undervisning i kommunikation med elevgruppen utifrån didaktiska överväganden 
och med ett relevant ämneskunnande” (edu.mah.se – Verksamhetsförlagd utbildning 2, 6hp).  

I ämneslärarutbildningen skall studenten få kunskaper i bemötandet av eleverna ha utgångspunkten i 
styrdokumenten. Något som också framkommer vid analys av kursplaner är att lärarstudenten skall 
fundera över sina egna värderingar och attityder gentemot elevgruppen. Vilka konsekvenser egna 
värderingar och attityder kan få. Visar att lärarstudenten under sin utbildning skall få goda 
kommunikativa förmågor. Detta kan givetvis kopplas till det systematiska säkerhetsarbetet. Att det är 
viktigt att läraren har goda kommunikativa förmågor. Som nämnt i reflektion i övriga kurser kring 
kommunikation är det ett centralt verktyg för en lärare. En lärarstudent skall också under sin praktik 
kunna reflektera över sitt eget bemötande till elever, vilket också visar att praktiken hjälper läraren 
att utveckla kommunikativa förmågor kopplat till elevgrupper. Det är viktigt att lärarstudenten kan se 
situationer som kan spåra ur i klassrum och korridorer. Det har givetvis också med trygghet att göra. 
Att läraren har verktygen att ta tag i en situation innan den har blivit ett problem. Här är det givetvis 
och viktigt med ledarskapet vilket exemplifieras av nedanstående citat ur ämneslärarutbildningen.  

 "Särskild vikt läggs vid kommunikation och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, 
samt ledarskapets betydelse för dessa processer” (SU.se – Sociala relationer, 5hp).  

6.3.3 Kategori ledarskap  

Ovanstående citat är ett exempel på att ledarskap är kopplat till temat trygghet.  Ledarskap är viktigt 
i lärarens arbete. Som skolinspektionen lyfter fram så är en god studiemiljö en produkt där läraren 
skapar goda elevrelationer men är dessutom den tydliga ledaren i klassrummet. Att ha en god 
kommunikativ förmåga som kommande lärare är viktigt i aspekten att skapa goda elevrelationer, 
men här har ledarskapet en viktig betydelse också. Ledarskapet ur perspektivet systematiskt 
säkerhetsarbete i skola är att vara den goda ledaren som skapar ordning och reda i klassrummet, där 
ordningsregler följs samtidigt som goda relationer odlas mellan lärare och elever. Det skapar en 
trygghet för elever och lärarens arbetssituation blir lättare.  







6.4 Resultat - gymnasielärarutbildningen  
Vilket innehåll avseende systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering och arbetsmiljö som framkom i 
analysen av gymnasielärarutbildningen redovisas i detta delkapitel. Det innehåll som har kunnat 
härledas till studiens problemformulering hittades i respektive utbildnings utbildningsvetenskapliga 
kärna samt VFU-kurser. Inga skillnader kan ses mellan Luleå tekniska högskolas utbildning och 
Mälardalens högskolas utbildning avseende innehåll kring systematiskt säkerhetsarbete, 
riskhantering och arbetsmiljö.   

6.4.1 Kategori juridik 

Det som går in i kategori juridik är att eleven skall känna sig trygg när den vistas i skolans miljöer. 
Skolan har ett ansvar att se till att varje elev trivs och har goda förutsättningar att lyckas i sina 
studier. Skolan skall säkerställa att inga elever trakasseras eller diskrimineras när den befinner sig i 
skolan. Det är resultatet av innehållsanalysen av kursplaner i gymnasielärarutbildningens VFU kurser 
samt utbildningsvetenskapliga kärna. Dock identifierades inget innehåll kring AML och LSO eller hur 
skolan skall arbeta skadeförebyggande.   

 Skollagen och skolans styrdokument utifrån mänskliga rättigheter, mångfald- och genus (mdh.se - 
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - ämneslärare gy 15.0 hp) 

 

6.4.2 Kategori kommunikation/konflikthantering  

Liksom i övriga skolstadiers lärarutbildningar finns mycket innehåll i kurserna som handlar om 
kommunikation och konflikthantering. Hur lärarstudenten skall verka i undervisningssituationer för 
att elever skall känna trygghet samt att läraren skall ha rätt kommunikativa verktyg, detta 
exemplifieras genom nedanstående citat. Analysen av kursplaner i gymnasielärarutbildning visar att 
kurserna har innehåll som skall ge läraren kommunikativa verktyg för sin kommande yrkesprofession.  

 Identifiera processer som främjar likabehandling och en konstruktiv konflikthantering och verka för att 
förebygga och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling (ltu.se – 

Specialpedagogiskt ledarskap, 7,5hp).   

6.4.3 Kategori ledarskap 

Ledarskap som en del där läraren skapar goda elevrelationer är en tydlig del i 
gymnasielärarutbildningen, vilket nedanstående citat exemplifierar. Gymnasielärarstudenten får 
under sina studier läsa kurser som har innehåll om ledarskap, där syftet är att studenten skall kunna 
leda elevgrupper med ett gott ledarskap som ger studiero och trygghet till elevgruppen.  

Visa professionellt förhållningssätt och ledarskap i tydliga, strukturerade och inkännande samtal med elever och 
därigenom visa kommunikativ förmåga i lyssnade och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten 
(ltu.se – VFU2, 7,5hp). 

 

 

 

 

 

  







6.5 Resultat - rektorsutbildning 30hp   

Rektorsprogrammet består som nämnts tidigare av tre kurser. Vid analys av utbildningen framkom 
att kursen Mål och resultatstyrning inte har något innehåll som kan kopplas till systematiskt 
säkerhetsarbete i skola. Denna analys bygger på övriga två kurser Skoljuridik och myndighetsutövning 
och Skolledarskap.   

6.5.1 Tema trygghet  

Analysen av rektorsutbildningen har kommit fram till samma tema som för lärarutbildningen, dvs. 
trygghet. Vid genomläsning av rektorsprogrammets tre kursplaner och identifiering av 
meningsbärande enheter som sedan blev till koder och som sedan omarbetades till kategorier så 
framkom temat trygghet. Liksom lärares arbetsuppgift är det om än ännu viktigare för rektor att 
verka för trygghet i skolans miljö. Rektor har från huvudmannen ett ansvar att säkerställa att samtliga 
elever upplever trygghet i skolans lokaler och på lektioner. Trygghet är som i lärarutbildningen i 
huvudsakligen kopplat till elever. Att de skall känna trygghet och studiero när de är i skolans lokaler.  

Det är rektor som enligt skollag och läroplan leder det trygghetsskapande arbetet i skolans 
verksamhet. Liksom i lärarutbildningen kunde kategorier utkristalliseras av meningsbyggande 
enheter och koder. De kategorier som utkristalliseras till temat trygghet är 
kommunikation/konfliktlösning samt juridik.  

6.5.2 Kategori kommunikation/konflikthantering:  

Som det är för lärare så är det också viktigt för rektors yrkesutövning att ha goda kommunikativa 
förmågor samt verktyg att kunna handleda lärare som hamnat i konfliktsituationer med elever, eller 
elever som hamnat i konflikter. Analysen av rektorsutbildningen visar att det ställs hårdare krav på 
att rektor skall inneha dessa kunskaper samt skall kunna hantera konflikter och i dessa situationer 
handleda personal och elever. Exempel på detta visas genom nedanstående citat ur 
rektorsutbildningen.  

 ”Visa förmåga att hantera och lösa konflikter” (su.se – Skolledarskap, 10hp).  

Det är en viktig punkt i det systematiska säkerhetsarbetet att konflikter inte gror på skolan mellan 
elever, eller mellan elever och personal samt mellan personal. Det är till sist rektors uppgift att se till 
att denna trygghet finns för alla inblandade på skolan. Det är viktigt eftersom det i skollagens 5 
kapitel finns bestämmelser trygghet och studiero samt att i lagens 6 kapitel att verka för kränkande 
särbehandling (Skollag 2010:800). 

6.5.3 Kategori juridik  

I Tema trygghet finns kategori juridik. I rektorsutbildningen får rektor de juridiska verktygen för sin 
tjänsteutövning, vilket exemplifieras av nedanstående citat ur utbildningen.     

 "visa god kunskap om styrsystemets utformning och rektors uppdrag enligt författningar" samt "visa 
kunskap i vilka författningar som gäller inom skolans/verksamhetens område" (su.se – Skoljuridik och 
myndighetsutövning, 10hp).  

Eftersom det står i skollagen att rektor skall verka till en god och trygg miljö där alla ges rätt 
fortsättningar så bör rektor få kunskap om AML här. Rektor skall få kunskap om att skapa goda 
lärmiljöer där lärare får rätt förutsättningar i detta arbete. Innehållet i rektorsutbildningen är 
ganska tolkningsbart. I skollagen står en hänvisning till AML men det behöver inte nödvändigtvis 
innebära att AML tas upp i rektorsutbildningen. Ur ett systematiskt säkerhetsperspektiv kan här 
ses att rektor får kunskaper om relevantlagstiftning. Men varken AML eller LSO nämns i 
undersökta kursplaner.   







7 Analys  

Utgångspunkten i denna studie har involverat många aspekter om systematiskt säkerhetsarbete. Det 
har varit att systematiskt säkerhetsarbete i skola skall vara skadeförebyggande, olycksförebyggande, 
arbeta förebyggande mot kränkningar och mot hot och våld, förebyggande mot brand samt arbeta 
förebyggande mot annan brottslig verksamhet som exempelvis skadegörelse och inbrott/stölder.  
Resultatet av innehållsanalysen av lärarutbildningar på samtliga skolstadier och rektorsutbildning 
visar att det innehåll som båda utbildningarna innehåller kring systematiskt säkerhetsarbete 
generellt är trygghet för elever. Med trygghet menas att elever i skolan inte skall utsättas för 
kränkningar och diskriminering samt att elever skall ha en god studiemiljö. Innehållsanalysen av 
kursplaner i undersökta lärarutbildningar framhåller också tre kategorier, juridik, 
kommunikation/konflikthantering samt ledarskap, för rektorsutbildningen var kategorierna juridik 
och kommunikation/konflikthantering. Genom detta så tolkas att lärarutbildning och 
rektorsutbildning ger studenten kunskaper om skollagstiftning som rör elevers rätt till trygghet. En 
tolkning som görs är att respektive utbildning ger studenten kunskaper om skollag och läroplan, 
vilket ansvar som ligger på lärare och rektor i elevens rätt till trygghet i skolmiljön. I Både lärar- och 
rektorsutbildning är kommunikation/konflikthantering tydliga mål i vissa kurser i respektive 
utbildning. En tolkning som görs kring det är att respektive student i sin utbildning skall få relevanta 
kunskaper inom detta ämnesområde. En reflektion som gjorts kring detta innehåll som kopplats till 
systematiskt säkerhetsarbete, säkerhet och arbetsmiljö i respektive utbildning är att statistiken över 
hur många elever som inte upplever trygghet i skolmiljön är relativt hög. Statistiken som presenterats 
i denna studies statistikkapitel ger en bild av att många elever inte upplever trygghet i sin skolmiljö. 
Friends rapport 2013 visar att var femte elev i grundskolan och var tionde elev på gymnasiet har blivit 
utsatta för kränkningar och diskriminering (Friends, 2013). Förekomsten av trakassering och 
diskriminering (mobbning) kan även leda till grövre våld. BRÅ:s studie 2008 visade att cirka 2000 
årskurs 9 elever varje år blir utsatta för så pass grovt våld att de måste uppsöka vård. Enligt 
förebyggande principer som exempelvis Svedung (2007) framför så behöver en utgångspunkt göras 
ur statistiken. Statistiken om förekomsten om kränkning och trakassering är höga, det påvisar att de 
skolor som har höga tal eventuellt behöver se över sitt systematiska arbetssätt gentemot kränkningar 
och otrygghet i skolmiljö.  

Denna studies resultat visar att AML inte är beskriven i någon kursplan i undersökta lärarutbildningar 
eller rektorsutbildning, inte heller nämns LSO i någon kursplan. Ett komplement i utbildningen för 
lärare men framförallt för rektorer är systematiskt säkerhetsarbete, innehåll om att arbeta 
undersökande, åtgärdande och uppföljande med problem i verksamheten. BRÅ:s sammanställning av 
våldsprevention visar att skolledare ofta saknar rätt kunskaper om att välja rätt beprövade 
preventionsåtgärder (Brottsförebygganderådet, 2009). Att skolledare och lärare i sin utbildning får 
relevanta kunskaper om att kunna arbeta systematiskt för att skapa en skolmiljö där elever känner en 
trygghet att vistas i. BRÅ:s studie framhåller att skolan måste ha ett aktivt arbetssätt att förhindra 
men även agera när kränkningar och diskriminering förekommer, gör inte skolan det så finns en gro 
grund för grövre våld. Arbetsmiljöverkets inspektioner (2013-2014) visar att brister finns i svenska 
skolors arbete med att göra riskbedömningar om hot och våldssituationer i skolan samt 
arbetsmiljöarbete i övrigt. Något som arbetsmiljöverket också påpekar utifrån sina inspektioner är att 
ofta saknar rektorer övriga som arbetar med arbetsmiljöfrågor resurser och befogenheter för att 
kunna reda ut de problem som finns i skolan (Arbetsmiljöverket, 2014). Liknade slutsatser drar 
Armstrong & Webb (2006), att skolledare som leder det förebyggande arbetet skall ha ekonomiskt 
mandat att besluta om vissa åtgärder samt även ha rätt kunskaper för att bedriva detta arbete.  
Ytterligare en motivering till varför det är viktigt att rektorer får mer innehåll i sin utbildning om 
förebyggande arbete är statistiken angående våld och hot i arbetsmiljön. Lärare som yrkeskategori 
har väldigt höga negativa siffror förekomsten om hot och våld i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 
2013). Rektor har ett ansvar att anställda på arbetsplatsen inte utsätts för en sådan arbetsmiljö.   







Både lärare och rektorer får i sin respektive utbildning väldigt lite kunskap om riskhantering och 
säkerhetsproblematik. Analys av utbildningen för lärare och rektor visar att det finns ingenting i 
kursplanerna om skadepreventivt arbete, preventivt arbete mot våld och hot, skadegörelse brand 
och inbrott och övrig brottslig verksamhet i skolans verksamhet. Här finns det ett behov att ge lärare 
och rektorer verktyg för att möta risker avseende arbetsmiljö och säkerhet. Denna reflektion styrks 
av resultatet av MSB:s studie Systematiskt skadeförebyggande arbete inom grundskolan (MSB, 2012) 
och Arbetsmiljöverkets pressmeddelande Skolor får krav om skadeförebyggande arbete 
(Arbetsmiljöverket, 2014) samt övriga rapporter som denna studie har presenterat från både 
Arbetsmiljöverket och Brottsförebygganderådet.  

Ett förslag på innehåll efter resultatet av denna studie är att det vore bra med moment av 
skadeförebyggande arbete i utbildning för både lärare och rektorer. Detta eftersom det i skolans 
miljö finns många rapporterade skador både för elever och personal. Kunskaper om 
olycksförebyggande och skadepreventivt arbete skulle kunna ge lärare och rektorer verktyg att 
bedöma risker och bli riskminimerande både gentemot elever men även sig själv och 
personalgruppen i övrigt. Att i utbildningen få kunskaper om exempelvis Haddons tio strategier om 
skadeförebyggande arbete eller Reasons skadeförebyggande teori skulle vara till hjälp för lärare i alla 
skolstadier. Här nedan ges ett förslag på hur Haddons tio strategier kan användas i skolverksamhet.  

Strategi 1 Ta bort faran helt, exempelvis en farlig substans – ta bort brännbart material på skolgården.  

Strategi 2  Modifiera faran, exempelvis lägre klätterställningar på skolgården. 

Strategi 3  Förhindra att faran utlöses, exempelvis halkskydd i trappor. 

Strategi 4 Modifiera hastigheten/intensiteten med vilken energin frigörs. Exempelvis långsamt brännbart 
material i klassrum  

Strategi 5  Att i tid/rum skilja faran från den eller det som kan skadas, exempelvis fungerande 
utrymningsplaner på skolan   

Strategi 6   Att skilja faran och det/den som kan skadas med fysiska barriärer, fungerande brandceller i skolan   

Strategi 7  Att fysiska egenskaper hos faran modifieras, exempel lekutrustning där fall riskeras har mjukt 
underlag som hindrar effekten av fall    

Strategi 8  Att det som skall skyddas görs mer motståndskraftigt, att barn rör på sig och på så sätt har en 
bättre förmåga att klara konsekvenserna av exempelvis ett fall.   

Strategi 9 Att skadeförlopp som redan satts igång motverkas. Återkommande första hjälpen/krisutbildning 
hos personal på skola 

Strategi 10  Återställande av skadan genom behandling/rehabilitering. Exempelvis att personal som fått 
arbetsskada får friskvårdskort betald av arbetsgivaren.   

Att lärare och rektorer får kunskap om Reasons hårda och mjuka försvar (Schweizerostmodellen), hur 
den fysiska omgivningen kan utformas för att minimera skador eller effekter av skador, samt mjuka 
förmågor, rutiner och ansvarsfördelning som bör finnas på en skola i det skadeförebyggande arbetet. 
Detta arbete skall utföras systematiskt utifrån en tydlig instruktion hur arbetet skall planeras, utföras 
och följas upp och kontrolleras. Reasons (2000) angreppssätt kring misstag som begås av personal är 
också ett exempel på innehåll i en rektorsutbildning. Att i skolans säkerhetsarbete fokusera på 
systemangreppssättet och inte personangreppssättet. Att det fokuseras på handlingsplaner och 
rutiner för att säkerställa att fel undviks/identifieras.   

Ytterligare innehåll i respektive utbildning är att lärare och rektorer får kunskaper att de i det 
skadepreventiva arbetet bör utgå från statistiken. Vilket exempelvis Svedung (2007) framhåller i det 
olycksförebyggande och skadepreventiva arbetet. Vilka typer av skador är kopplade till både 
elevkategorin och personal generellt utifrån den statistisk som finns. Att därefter arbeta preventivt 







utifrån den. Eftersom ingenting kring detta finns i utbildning för lärare och rektorer så är detta en 
viktig kunskap för skolledning eller huvudmannen att ha. Kunskapen borde också finnas hos 
elevskyddsombud och framförallt skyddsombuden på arbetsplatsen. Här bör arbetssättet på 
arbetsplatsen utgå från den andra traditionen som Andersson (2012) beskriver, att olyckor inte är 
något oförebyggbart och slumpartat. För att arbeta bort problem så måste de verkliga orsakerna 
förstås och ett systematiskt förebyggande arbete är det arbetssätt som måste finnas för att detta 
preventiva arbete skall kunna genomföras (Andersson, 2012).  Givetvis så måste även grundtanken 
vara att barn är barn och att det inte går att utesluta att barn skadar sig. Dock så bör nivåerna i 
skadorna kunna minskas genom ett mer systematiskt arbetssätt. 

Något att tänka på här är att om kunskaper om säkerhet hos lärare blir högre, så ökas både den 
kognitiva och konativa delen i den subjektiva säkerheten. Det vill säga lärarens kunskaper om risker 
och konsekvenser av detta samt förmågan att se risker i den miljö som de arbetar i. Genom detta så 
kan den objektiva säkerheten påverkas, det vill säga minskning eller frånvaro av skador. För att tolka 
det Nilsen (Räddningsverket, 2007) så behöver en skola arbeta utifrån detta synsätt för att minska 
antalet skador. Då behöver också lärare ha rätt verktyg för detta (Räddningsverket, 2007).   

Studien visar att rektorsutbildningen inte ger rektorer alla verktyg för att arbeta med arbetsmiljö och 
säkerhetsarbete. Undersökningar visar att det finns skolledningar på skolor som inte har rätt verktyg 
för det preventiva arbetsmiljö och säkerhetsarbetet i sina respektive verksamhet.  Det visar MSB:s 
studie Systematiskt skadeförebyggande arbete inom grundskolan, kartläggning av arbetssätt, 
utvecklingsbehov och behov av stöd, slutsatsen av den är att det finns stora skillnader hur 
systematiskt skadeförebyggande arbete bedrivs i landets skolor (MSB, 2012). Även 
Arbetsmiljöverkets nyhetsrapport om resultatet av inventeringen i landets skolor avseende 
arbetsmiljöarbetet har gått under året 2013-2014, visar på samma tendens. Att det finns brister i det 
förebyggande arbetet i skolan avseende arbetsmiljö. Dock så finns goda exempel men skillnaderna 
bland dem undersökta skolorna är stor (Arbetsmiljöverket, 2014). Det finns vinster att hämta att 
rektor får goda kunskaper om systematiskt säkerhetsarbete.  Rektor är den på skolan som leder och 
fördelar arbetet. Rektor kan inte inneha all kunskap men bör ha viss information om hur arbetet bör 
utföras för att goda resultat uppnås. I Lagen om skydd mot olyckor står att alla aktörer i kommunen 
skall samverka kring kompetens i det förebyggande arbetet. Här kan kommunens brandförsvar stödja 
kommunens rektorer i det brandförebyggande arbetet, både vad gäller SBA men även i 
brottspreventivt syfte i att förebygga anlagda bränder. Här kan de även stödja rektorer med 
prevention mot skadegörelse och inbrott eftersom det går hand i hand med arbetet med att 
förebygga anlagd brand. Dessutom skall kommunen enligt LSO verka för förebyggande arbete mot 
olyckor generellt, detta tolkas i denna studie som att kommunen har ett ansvar att stödja det 
förebyggande arbetet i kommunens skolor.  

Att rektor i sin utbildning eller i kompetensutbildning får kunskap om skadepreventivt arbete som 
beskrivits i detta arbete, preventivt arbete gentemot skadegörelse, brand, inbrott, preventivt arbete 
gentemot våld och hot i skolans miljö samt övrig brottslig verksamhet i skolan (brottsprevention). Det 
har sannolikt stor betydelse när negativa trender skall vändas. Elever som inte har studiero, som inte 
känner trygghet i skolans miljö, eller personal som är utsatta för våld och hot i sin arbetsmiljö, stress, 
hög arbetsbelastning. Också för att motverka skadegörelse och annan förstörelse i skolan och skolans 
område. Statistiken om dessa företeelser är till viss del dyster och här behöver den som är ansvarig 
för verksamheten ha vissa kunskaper samt även få hjälp av huvudmannen i dessa frågor. 

Denna studie visar att det finns ett behov att korrigera utbildningar för lärare och rektorer avseende 
systematisk säkerhets- och arbetsmiljöarbete. En genomgång av kursinnehåll i respektive utbildning 
visar på ganska litet innehåll som kan knytas till denna studies definiering av systematiskt 
säkerhetsarbete. Dessutom visar studier från MSB, Brottsförebygganderådet, Arbetsmiljöverket samt 
statistik från SCB som gåtts igenom i denna studie att ett behov finns.  







Analys av lärarutbildningen visar att det finns innehåll i den om hur samarbetet mellan elever och 
lärare byggs upp. Detta innehåll behöver kanske ha en större tyngd i utbildningen än vad den har 
idag. Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport Framgång i undervisningen – En sammanställning av 
forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan, att skolor som arbetar 
med att skapa goda relationer mellan elever och lärare, även arbetar med tydliga ordningsregler 
samt där läraren är den goda ledaren i klassrummet. Dessa skolor uppvisar goda studieresultat 
generellt. Vid teorigenomgången av brottsförebyggande arbete i skola, är relationsbyggandet mellan 
personal och elever viktiga framgångsfaktorer. Att elever som trivs på sin skola och med personalen 
på skolan, i mindre utsträckning påverkar den fysiska och psykosociala miljön negativt. Fler positiva 
resultat av detta förutom högre studieresultat, tryggare miljö är att skolan behöver lägga mindre 
resurser på att restaurera effekter av skadegörelse, eventuellt mindre kostnader för köpta 
bevakningstjänster.   

 































 











8 Diskussion  

I innehållsanalysen av lärarutbildning och rektorsutbildning framkommer att arbetsmiljölagen inte 
förekommer i någon kursbeskrivning. Det borde vara ett innehåll i någon del av utbildningen. Både 
avseende fysisk säkerhet och psykosocial säkerhet. Sett till statistiken kring lärares och elevers 
upplevelser om sin arbetsmiljö så borde det finnas något kopplat till det. Utbildningen utgår från 
elevens perspektiv och deras trygghet vad gäller att inte utsättas för exempelvis kränkande 
särbehandling. Det visar resultatet av innehållsanalysen. Dock så finns inget innehåll om hur en bra 
arbetsmiljö skall vara för läraren. Lärare blir i stor utsträckning drabbade av våld och hot, det visar 
statistik från Arbetsmiljöverket. Sett utifrån statistiken så borde det finnas innehåll för lärare i dess 
utbildning för att bli förbered för en sådan miljö. Mental förberedelse/träning för olika händelser likt 
våld och hot är viktigt. Det gör att personer lättare hanterar situationen när den uppkommer samt 
eventuella chocksymtom som kan komma efter händelsen (Christianson, Granhag, 2004). Att se över 
vilka moment från exempelvis polisutbildningen som kan tas in i en lärarutbildning kring mental 
förberedelse. Givetvis bör detta i så fall modifieras utifrån ett lärarperspektiv.  Egen säkerhet är ett 
förslag på ämne som skulle kunna vara en del i utbildningen för lärare. En del i egen säkerhet för 
lärare är att det i skollagen står att de får omhänderta farliga föremål eller andra föremål som är 
störande för undervisningen som exempelvis mobiltelefoner. Kravet är att dessa föremål skall vara 
synliga. Detta är negativt ur två perspektiv. Nummer ett, att omhänderta farliga föremål kan utsätta 
läraren för en farlig situation beroende på hur situationen utvecklas. Här bör det istället finnas andra 
instruktioner som att exempelvis avbryta undervisningen och underrätta rektor/skolledning om 
detta. Detta är i regel en polisiär fråga att omhänderta farliga föremål från människor, även om 
läraren har juridisk rätt att omhänderta exempelvis en kniv.  Det är också ur perspektiv två negativt 
att omhänderta exempelvis mobiler från elever under lektionstid. I stället bör fokus ligga på att bygga 
goda elevrelationer där läraren är den goda ledaren i klassrummet. Elever som inte kan underkasta 
sig dessa regler bör inte få vara kvar i klassrummet, här finns naturligtvis tillsynsplikten på 
grundskolan som kan ställa till problem. Dock så behöver respektive skola upprätta handlingsplaner 
om hur elever som inte får vara kvar på lektioner hanteras.   

I statistiken kring brand i skola så målas en bild upp att antalet anlagda bränder inomhus är störst vid 
klocktider då det är rast i skolan. Här behöver lärare också få kunskaper om var bränder inomhus 
enligt statistik anläggs. Detta är viktigt kunskap för lärare (www.anlagdbrand.se).     

Denna studie visar att det i rektorsutbildningen behöver vara ett större innehåll kring AML vad gäller 
fysisk och psykosocial säkerhet. Innehållsanalysen av rektorsutbildningen visar att det finns vissa 
moment kring regelverk i juridik som troligtvis innefattar arbetsmiljö, men analysen visar inget direkt 
svar på detta då arbetsmiljölagstiftning inte kunde hittas vid genomgången av rektorsutbildningen. 
Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det finns många brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på många skolor i landet. Även studie från MSB som presenterats i detta arbete 
påpekar att det eventuellt finns kunskapsluckor i skolor om detta arbete. Därför bör detta vara en del 
i rektorsutbildningen. Även statistiken som presenterats i denna studie om lärares arbetsmiljö visar 
att det finns behov för detta ämnesområde i rektorsutbildningen. Att även i detta kursinnehåll väva 
in kunskap om skadepreventivt arbete är också en vinst, hur rektorer kan arbeta skadepreventivt i sin 
verksamhet för att minska personskador på elever och personal. 

Något som också borde finnas i rektorsutbildningen är hur rektor samverkar med övriga myndigheter 
i kommunen enligt LSO. Enligt denna lag skall samverkan finnas kring kompetens i dessa frågor. Här 
finns säkert ett behov från rektorer att träffa representanter från övriga myndigheter för att få 
specialkompetens i många frågor, inte bara räddningstjänst utan även polis, sociala myndigheter, 
kommunens säkerhetssamordnare etc. 







8.1 Metoddiskussion  
Trovärdigheten i innehållsanalysen är att hitta den mest utmärkande meningsbärande enheten. 
Detta har gjorts genom att försöka hitta innehåll i kursplanerna som kan kopplas till systematiskt 
säkerhetsarbete, som är beskrivet i detta arbetes bakgrund- och teorikapitel. Givetvis skulle studiens 
resultat ha styrkts ännu mer ifall fler utbildningar än två högskolor/universitet på varje skolnivå, dock 
var detta inte möjligt på grund av tidsomfattningen för genomförandet av denna studie.  

 En annan form av trovärdighet är frågan om denna studies resultat kan överföras till andra 
situationer. Det är upp till läsaren att göra den bedömningen. ”The authors can give suggestions 
about transferability, but it is the reader´s decision whether or not the findings are transferable to 
another context” (Graneheim, Lundman, 2003). I diskussionen diskuteras studiens resultat och vad 
som behöver korrigeras i respektive utifrån resultatet. Det är läsarens uppgift att bedöma ifall 
studiens resultat är överförbart.  







9 Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar lärare och rektorer får kring 
säkerhetsarbete i sina respektive grundutbildningar att bedriva sin yrkesprofession för att hantera 
skolans säkerhetsproblematik. För att uppfylla syftet undersöktes kursplaner i utbildningar för lärare 
och rektorer.  

Studiens slutsats är att lärare och rektorer får viss kunskap om säkerhetsproblematik och 
riskhantering i sina utbildningar. Det genom att det i lärarutbildningar till samtliga skolnivåer och 
rektorsutbildning finns visst innehåll som kan kopplas till systematiskt säkerhetsarbete, dock inte i 
hög omfattning. Det centrala tema som hittats i respektive utbildningar som går in under 
systematiskt säkerhetsarbete är trygghet. I lärarutbildningen finns det dessutom kategorier som 
juridik, ledarskap och kommunikation, medan det i rektorsutbildningen finns kategorier som juridik 
och kommunikation/konflikthantering. Det som finns i utbildningarna handlar ofta om hur lärare skall 
arbeta preventivt mot kränkande särbehandling, vilka regelverk som gäller i undervisningssituationer 
gentemot eleven, hur läraren skall använda sina kommunikativa förmågor i olika situationer för att 
uppnå bästa resultat gentemot elevgruppen. Vad gäller rektor så är det kunskap om lagar som styr 
arbetet i skolan, här finns säkert information om AML dock så nämns inte lagen i 
rektorsprogrammets olika kursplaner. 

Slutsatsen av studien visar att det inte finns mycket innehåll i respektive utbildning om systematiskt 
säkerhetsarbete. Ytterligare en slutsats av studien är att ett behov finns att ha mer utbildning om 
systematiskt säkerhetsarbetet i lärarutbildning och rektorsutbildning. Studiens utgångspunkt, MSB:s 
studie Systematiskt skadeförebyggande arbete inom grundskolan (MSB, 2012), att undersöka 
förekomsten av kunskap om arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete inom respektive 
grundutbildning för lärare och rektorer. Resultatet är att det finns ett behov att stärka förekomsten 
av exempelvis AML, LSO och skadepreventivt arbetssätt i lärarutbildningen och rektorsutbildningen. 
Denna studie visar att det även finns andra områden inom systematiskt arbetssätt som behöver 
förstärkas inom respektive grundutbildning. Lärare och rektorer får inte rätt verktyg i sina 
utbildningar för att möta de risker avseende arbetsmiljö och säkerhet som finns i skolans vardag. 
Genomgång av statistik avseende säkerhetsproblematik i skolan visar att ett behov finns att 
implementera mer innehåll kring systematiskt säkerhetsarbete i respektive grundutbildning.  För att 
skolor skall kunna arbeta systematiskt behövs kunskaper, detta är också en kvalitetsfråga för landets 
skolor. Att elever skall ha så bra förutsättningar som möjligt att uppnå goda studieresultat. 
Utgångspunkten i detta arbete kring systematiskt säkerhetsarbete är att en skola skall arbeta 
systematiskt med att vara, skadeförebyggande, olycksförebyggande, arbeta förebyggande mot 
kränkningar, våld och hot, förebyggande mot brand och övrig brottslig verksamhet som exempelvis 
skadegörelse och inbrott. För att få till detta arbetssätt behövs fler kompetenser och verktyg ges till 
lärare och rektorer i sina respektive grundutbildningar.  

9.1 Fortsatt forskning  
Studien har visat att det finns fler inriktningar att utforska inom detta ämnesområde. En inriktning 
skulle vara att utforska hur huvudmän och övriga aktörer i kommunen enligt LSO kan stödja rektor i 
det systematiska säkerhetsarbetet.  Enligt LSO har kommunen ett ansvar att arbeta förebyggande 
mot andra olyckor. Hur ser detta arbete ut idag, på vilka sätt arbetar kommunen förebyggande i 
skolmiljö för att förhindra olyckor enligt LSO?  

En annan inriktning är att undersöka mer djupgående vilket innehåll som behövs i olika kurser kring 
systematiskt säkerhetsarbete i grundutbildningen för lärare och rektorer. Kanske behövs 
ämnesinnehåll i flertal av respektive programs kurser om systematiskt säkerhetsarbete.  







Ytterligare en inriktning är att undersöka hur innehållet i utbildningar för lärare och rektorer 
avseende att skapa trygghet för elever ger rätt förutsättningar att skapa en trygg miljö för skolans 
elever. Denna studie har visat att lärare och rektorer i respektive utbildning läser kurser kring hur 
trygghet skall skapas för eleven, dock visar statistiken att många elever upplever otrygghet när de 
vistas i skolans lokaler.  
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