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Syfte att ge överblick

• Eleverna upplever i hög utsträckning att grundskolan är trygg, men 
målet om 95 procent uppnåddes inte 2019 (89 %)

• Hur ser trygghetsarbetet ut på en övergripande nivå i grundskolorna i 
kommunen?

• Vad uppfattar skolorna är sina styrkor, förbättringsområden och 
utmaningar i arbetet med att säkerställa trygghet för alla elever i 
skolan?



Intervjuer med nästan alla grundskolor

• Förfrågan gått ut till alla

• 29 av 34 grundskolor har medverkat

• Halvtimmeslånga digitala intervjuer med rektorerna

• Vid fyra skolor har digitala intervjuer även gjorts med lärare

• Utgångspunkt i en översikt över framgångsfaktorer enligt 
skolmyndigheter och forskning



Vänligen notera!

• Överblick över de mest genomgående styrkorna, 
förbättringsområdena och utmaningarna

• Alla styrkor finns inte på alla skolor, och omvänt gäller inte alla 
förbättringsområden alla skolor



Inga tydliga systematiska skillnader mellan 
olika typer av skolor

• Vi har inte kunnat iaktta några systematiska skillnader i hur väl 
trygghetsarbetet bedrivs mellan olika typer av skolor, t.ex. vad gäller 
huvudmannaskap

• Däremot ser situationen olika ut för olika skolor, t.ex.
• Den fysiska skolmiljön

• Miljön i närområdet

• Eleverna och deras hemmiljö

• Spannet i åldrar och skolstorlek



Några vanliga utmaningar

• Det som händer utanför skolan och på nätet 
(vanligast!)

• Prövande kontakter med vårdnadshavare

• Utmaningar med elever som har svårigheter

• Mångfacetterat uppdrag – trygghetsarbetet hinns 
inte alltid med

”Vi är ambitiösa när det gäller 
kunskapskraven, nu finns det inte så 

mycket tid att
snacka med eleverna – själva mötet 

med dem – på grund av 
styrdokumentens

krav”.

”Många av våra 
händelserapporter handlar om 
barn som har
svårigheter. Hur man kan göra så 
det blir rätt för eleverna, alla är i 
samma hus.”

”Skolan gör alltid fel, gör 
man rätt för den ena gör 
man fel för den andra.”



Överlag fungerar trygghetsarbetet bra

• Många av pusselbitarna för ett framgångsrikt trygghetsarbete finns på 
plats, men finns både genomgående och mer skolspecifika 
förbättringsområden 

• Mest framträdande styrkan är att trygghet är en viktig fråga för 
skolledningarna

• Mest genomgående förbättringsområdet är att få till en så kallad 
”hela skolan-ansats”



Styrkor och utvecklingsområden i 
trygghetsarbetets olika delar
Dimension Styrkor Förbättringsområden

Främjande + Aktivt arbete för en bra skolkultur och för att 

skapa goda relationer med eleverna

+ Aktivt arbete för att förankra överenskommelser 

om det sociala samspelet

- Graden av samsyn bland all personal kring det 

främjande trygghetsarbetet

- Följsamhet till, och processen för, förankring av 

ordnings/förhållningsregler 

Förebyggande + Elevernas trygghet kartläggs på flera sätt

+ Kompetenta trygghetsteam bereder och är ofta 

kopplade till elevhälsoteam

- Systematik i arbetet – brister framför allt i 

utvärderingen av insatser

Åtgärdande + Agerar snabbt vid incidenter

+ Genomtänkta rastvaktssystem, närvaro bygger på 

kartläggning av elevernas trygghet

+ Nedskrivna rutiner finns

- Graden av följsamhet till formella rutiner av all 

personal

- Dokumentation och uppföljning

Förutsättningar + Engagerade skolledningar som prioriterar 

trygghetsfrågorna 

+ Personalen anser att elevernas trygghet är viktig

- Kompetens koncentrerad till trygghetsteamen 

- Bristande samarbete med socialtjänsten



Frågor?



TACK!


