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4. Skolan och trygghetsfostran – viljan att  
förebygga 
 
Magnus Dahlstedt & Christophe Foultier 
 
 Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen 
 av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt som de bär med sig.  
    Michel Foucault, Diskursens ordning, 1993: 31 
 
Som ett svar på senare års allt mer uppmärksammade trygghetsproblem, inte minst i så 
kallade utanförskapsområden, har en bred repertoar av åtgärder tagits fram. Många av dessa 
åtgärder bygger – som vi kunde se i föregående kapitel – på samverkan mellan en rad olika 
lokala aktörer, däribland polis, räddningstjänst, socialtjänst och skola. I fokus för detta ka-
pitel står viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande åtgärder specifikt inriktade 
mot skolan – arrangerade genom samverkan mellan lokala aktörer. Vi ägnar oss närmare 
bestämt åt att undersöka brottsförebyggande fostran som bedrivs i skolans regi, en form av 
fostran som under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i det breda trygghets-
skapande arbete som bedrivs runtom i landet (jfr Wahlgren 2014). Syftet i kapitlet är att 
analysera brottsförebyggande fostran som bedrivs i en av landets storstadskommuner, med 
avseende på hur denna fostran iscensätts (dvs. genom vilka tekniker), vilka motiv som finns 
till denna fostran (dvs. vilka utmaningar den svarar mot) och – slutligen – vad det är för 
slags subjekt som denna fostran är tänkt att resultera i (dvs. vilka förmågor och egenskaper 
detta tänkta subjekt har).  

Kapitlet är upplagt enligt följande: Först presenteras den teoretiska ansats som väglett 
analysarbetet. Därpå sätts frågan om brottsförebyggande fostran in i ett bredare samman-
hang. Därefter presenteras de huvudsakliga resultaten av vår analys – inledningsvis med 
fokus på hur det brottsförebyggande arbetet beskrivs generellt, i de undersökta områdena, 
och därefter med fokus på den specifika intervention i ett av de områden som undersökts 
(motiv, tekniker och tänkta effekter). Avslutningsvis diskuteras studiens huvudsakliga slut-
satser utifrån de utmaningar och omvandlingar som det brottsförebyggande arbetet och det 
mångetniska Sverige står inför – en bit in på det nya millenniet.  
 
Brottsförebyggande fostran – kontinuitet och förändring  
Skolan som en arena för trygghetsskapande åtgärder i samhället är ingen ny företeelse. Det 
brottsförebyggande arbetet har i själva verket sedan länge på olika sätt involverat också 
skolan. Frågan om skolans betydelse i det brottsförebyggande arbetet har – i olika tappning 
och med olika emfas – återkommit under hela efterkrigstiden. Frågan aktualiserades redan 
under den genomgripande reformering av svensk skola som påbörjades under 1940-talet, i 
efterdyningarna av det andra världskriget (Dahlstedt & Olson 2013; Wahlgren 2014). Sko-
lan sågs i detta reformarbete som del av ett övergripande, gemenskapande fostransprojekt 
som bestod i att fostra morgondagens medborgare, för ett jämlikt och demokratiskt folk-
hem.  

Under 1950- och 1960-talen sågs skolan som en viktig del i det brottsförebyggande 
arbetet först och främst med utgångspunkt i dess potential när det gällde att ”observera, 
upptäcka och åtgärda de elever som kunde ligga i riskzonen för att utveckla kriminalitet” 
(Wahlgren 2014: 95). Först på 1970-talet började skolans potential när det gäller arbetet 
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med normer och värderingar lyftas fram också i det brottsförebyggande arbetet. Det var nu 
som idén om skolan som en arena för brottsförebyggande fostran på allvar fick genomslag. 
Skolans fostransuppdrag definierades nu som del av ett genomgripande och långsiktigt sam-
hällsbygge där ungdomarna skulle utvecklas till demokratiska medborgare. Ambitionen var 
att skolans fostran – brottsförebyggande och generellt – skulle bidra till strukturella föränd-
ringar i samhället.  

Synen på det brottsförebyggande arbetet och skolans roll i detta sammanhang kom 
dock att förändras (Hörnqvist 2010; Wahlgren 2014). Dessa förändringar kan, i sin tur, ses 
i ljuset av en bredare omvandling av den svenska välfärdsstaten (Andersson & Nilsson 
2009; Dahlstedt 2009a). Istället för att fokusera på strukturella förändringar kom det brotts-
förebyggande arbetet allt mer att fokusera på övervakning och kontroll (Sahlin 2000). Med 
denna förskjutning träder individen och individens ansvar fram – liksom i andra samman-
hang framstår individen som både ett problem och en lösning. In på det nya millenniet tar 
skolans brottsförebyggande fostran form som ”en aktiverande pedagogik med fokus på att 
göra elever delaktiga” – härmed ”framträder eleven som ett ansvarstagande subjekt” (Wahl-
gren 2014: 202). Fostran av elever till ansvarstagande subjekt är, till skillnad från tidigare, 
inte del av en bredare strävan efter att åstadkomma långsiktiga strukturella förändringar, 
utan den är snarare del av en mer kortsiktig strävan efter att identifiera och hantera risker i 
vardagen, runtom i samhället (Andersson & Nilsson 2009; O’Malley 2012). Denna fostran 
går därmed ut på att ”lära eleverna att tänka i trygghetstermer, exempelvis hur de kan före-
bygga och åtgärda otrygghet”, samt ”lära sig att upptäcka vad som… gör dem otrygga” 
(Wahlgren 2014: 203). Alla tänkbara aktörer i lokalsamhället mobiliseras i arbetet med att 
identifiera och hantera potentiella risker (Petersson 1997). Brottsförebyggandet sprids 
följaktligen ut och kommer att omfatta hela samhällskroppen (O’Malley 2012)  

Skiftet i synen på det brottsförebyggande arbetet och skolans roll hänger i sin tur 
samman med en framväxande problembild enligt vilken ungdomar kommit att ses som ett 
växande samhällsproblem. Inte minst har fokus riktats mot en generellt ökad psykisk 
ohälsa, i synnerhet bland så kallade youth at risk (se Riele 2006; Wishart m.fl. 2006). I detta 
sammanhang har allt större uppmärksamhet riktats mot betydelsen av att individen – ung 
som gammal – arbetar med sig själv, som ett sätt att bli mer medveten om sina begräns-
ningar och förmågor, för att förbättra sitt självförtroende och lära sig hantera sina känslor. 
Strävan efter trygghet är ett viktigt ändamål med detta arbete.   

Frank Furedi (2004) har beskrivit den ökade uppmärksamhet som riktats mot arbete 
med självet i termer av en ”terapeutisk kultur”, grundad på en psykologisk syn på både 
individ och samhälle. I en svensk kontext har Thomas Johansson (2006: 193), mot bak-
grund av denna utveckling, talat om hur vardagslivet allt mer kommit att omvandlas till en 
”terapiverkstad”, där vi människor ser ”på oss själva och våra närmaste med en terapeutisk 
blick. Denna blick värderar, granskar, diagnostiserar och utgör en grund för behandling”. I 
och med att terapeutiska modeller fått allt större spridning inom verksamhetsområden som 
psykiatri, kriminalvård och socialt arbete (se t.ex. Petersson 2003; Andersson K. 2008) häv-
dar Andrew Polsky (1991) att vi kan se en gradvis omvandling av staten – fram träder, 
menar han, den terapeutiska staten.  

En terapeutisk modell som haft stort genomslag är KBT, kognitiv beteendeterapi. 
KBT går ut på att förändra oss själva, våra själv, hur vi tänker om våra attityder, mål och 
önskningar (Andersson 2004). KBT kan tillämpas på olika sätt, men modellen inbegriper 
alltid en terapeut som använder en rad metoder för att få patienterna att vilja arbeta med 
sig själva och sina inre liv, som ett medel för att utveckla sin ”sociala kompetens” och sitt 
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”moraliska resonerande” (se Andersson K. 2008; Hörnqvist 2010). Nyckeln till framgång, 
enligt KBT-konceptet, är att fokusera på möjligheter och inte på svårigheter och problem 
– ett fokus på de senare löser nämligen inte några problem utan låser snarare fast individens 
tänkande i negativa mönster.  

Sedan 1990-talet har olika slags terapeutiska modeller – inte sällan inspirerade av KBT 
– fått stor spridning också inom skolans område – i Sverige (Skolverket 2011; Irisdotter 
Aldenmyr 2014), liksom i en rad andra länder (Feindler & Weisner 2006; Gundersen & 
Svartdal 2006). Ett i raden av KBT-baserade program som fått stort genomslag i svenska 
skolor är SET, ”Social och emotionell träning” (se Dahlstedt 2009a; Fejes & Dahlstedt 
2012; Kvist Lindholm 2015). Tanken med detta – och liknande – program är att ”skydda” 
barn och ungdomar mot olika ”riskfaktorer” som sägs leda till ”antisociala” och i olika 
avseenden ”icke önskvärda” beteenden. Sådana riskfaktorer anses möjliga att eliminera ge-
nom utveckling av olika ”skyddsfaktorer”. Upphovskvinnan till SET är specialläraren och 
psykoterapeuten Birgitta Kimber. Kimber (2004: 26) beskriver det som hon kallar ”social 
och emotionell kompetens” som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att bekämpa de 
negativa effekterna av riskfaktorer som ”inkonsekvens i uppfostran”, ”kamratproblem”, 
”felaktigt umgänge”, ”otrivsel” i skolan och boende i ett bostadsområde som präglas av 
”arbetslöshet [och] hög kriminalitet”. De som har utvecklat en hög nivå av ”social och 
emotionell kompetens”, hävdar Kimber, söker ”sällan ytlig njutning utan är uppmärk-
samma på sina känslor så att de kan vara till hjälp på vägen mot mognad och utveckling” 
(Kimber 2004: 83). Bristen på sådan kompetens innebär å andra sidan ”att man inte förmår 
urskilja vilka känslor man har och därför inte kan planera sitt liv så att det blir så menings-
fullt som möjligt” (ibid.).  

SET sätter fokus på möjligheter snarare än begränsningar, eftersom det gör eleverna 
till aktiva subjekt snarare än passiva objekt eller offer. ”Det är mycket viktigt att koncentrera 
sig på det som faktiskt fungerar”, skriver Kimber, ”istället för att lägga ner kraft på det som 
inte fungerar. På så vis skapar man möjligheter, istället för att bli ett offer” (s. 41). För 
läraren är det viktigt, hävdar Kimber, att i detta sammanhang visa att han eller hon litar på 
eleverna. Ett sätt att visa tillit, fortsätter hon, är att ge eleverna alternativ, att lära dem att 
de alltid har ett val, antingen de väljer att göra ett aktivt val eller ej: 
 

Eleverna är vana vid att antingen göra som de blir tillsagda eller inte göra något alls. Om de 
istället får möjlighet att välja blir de mer delaktiga och kan fatta egna beslut. Man lär dem på 
så vis att ta ansvar och de blir mer angelägna om att ta del av skolarbetet (s. 60) 

 
Genom att eleverna lär sig att de alltid har ett val, och att varje val har konsekvenser, som 
de själva måste ta itu med, lär de sig också samtidigt att de inte är passiva offer, utan i stället 
att det alltid är de själva som styr de vägar de tar genom livet. 

Det finns en rad forskare som har undersökt tillämpandet av sådana terapeutiska mo-
deller i den svenska skolan (Löf 2011; Axelsson & Qvarsebo 2014; Irisdotter Aldenmyr 
2014; Kvist Lindholm 2015). Åsa Bartholdsson (2007) menar exempelvis att arbetet som 
dessa modeller möjliggör består i skapandet av normala, socialt välanpassade elever – ”det 
goda elevskapet”. Bartholdsson menar att detta skapande utgår från en förväntan om att 
”eleven ska vägledas och lära sig teknikerna för att bli sig själv” (s. 177). En viktig del av 
”det goda elevskapet” är förmågan att samtala och reflektera, ”på rätt sätt”, och därför 
tränas eleverna i att ”bli sig själva” genom en bred repertoar av ”normaliserande terapilik-
nande gruppövningar där elever lär sig och examineras i förmågan att uttrycka och hantera 
rätt känslor på rätt sätt” (ibid.).  
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På bred front initieras alltså arbetssätt som på olika sätt riktar sig mot skolan med 
syfte att frammana särskilda normer och värderingar för att på så sätt skapa trygghet – i 
skolan och i det omgivande samhället. I följande kapitel riktas fokus mot hur det trygghets-
skapande arbetet i skolan kan gestaltas, med utgångspunkt i en undersökning av brottsföre-
byggande arbete i fyra områden runtom i Sverige. Innan vi går närmare in på själva analysen 
ska vi dock presentera den analytiska ansats som vägleder vår analys samt det empiriska 
material som analyseras. 
 
Maktens och jagets teknologier   
Kapitlet tar avstamp i den forskningsinriktning som tillämpat begreppet governmentality på frågor 
om skola, lärande och utbildning (se t.ex. Hultqvist & Petersson 2000; Fejes & Nicoll 2008; 
Fejes & Dahlstedt 2012; Popkewitz & Brennan 1997; Popkewitz 2008). En central utgångs-
punkt för kapitlet är en förståelse av maktutövning som produktiv, men samtidigt begränsande. 
I linje med denna förståelse av maktutövning tar vi avstamp i Foucaults (2008b) distinktion 
mellan maktteknologier (technologies of power) och jag-teknologier (technologies of the self). Medan makt-
teknologier ”reglerar enskilda människors uppträdande och tar dem i anspråk för särskilda än-
damål eller undertrycker dem” (s. 263), så handlar jag-teknologier snarare om människors själv-
blivande, skapande av sig själva som subjekt. Dessa tekniker, markerar Foucault, 
 
 gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med andras hjälp genomföra ett 
 visst antal ingrepp på sina egna kroppar och själar och tankar, sitt eget uppträdande och sätt 
 att vara – och på så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka, renhet, 
 vishet, fulländning eller odödlighet. (s. 263) 
 
I linje med denna forskningsinriktning har skolan närmats som en av de många domäner där 
denna ständigt pågående fostran av ”goda medborgare” utspelas (Popkewitz 2008). Skolan för-
stås som en viktig arena i samhällsbygget, och den kan ses som en knutpunkt för allehanda 
styrningstekniker och relationer, som involverar en rad olika aktörer, i såväl som utanför skolan. 
Fostran i skolans regi bygger på ett mer eller mindre starkt inslag av normalisering, där vissa 
förmågor eller karakteristika lyfts fram som goda, önskvärda och eftersträvansvärda, i relation 
till andra, som framställs som ofullbordade, problematiska och i behov av ”omskolning” 
(Popkewitz & Brennan 1998). Vad gäller fostran i dagens skola, påpekar Kenneth Hultqvist 
och Kenneth Petersson (2000: 503) att de läroprocesser som äger rum inom skolans domäner: 
 
 både förutsätter och önskar iscensätta lärare och andra grupper av medborgare som aktiva, 
 självstyrande och engagerade människor som både vill och förmår genomföra det som för
 väntas av dem och som de egentligen – innerst inne – förväntar sig själva.  
 
Det är med andra ord en alldeles speciell typ av medborgare som skolan tar sig an att fostra, 
formad enligt och anpassad till det samtida, ”avancerat liberala” samhällets villkor och förvänt-
ningar. Denna medborgare antar skepnaden som flexibel, anpassningsbar och ansvarstagande 
(jfr t.ex. Österlind 1998; Carlbaum 2012). Om skolan tidigare i historien utgjorde en starkt 
disciplinerande kraft, där elever i hög grad har formats till medborgare genom mobilisering av 
en rad disciplinerande tekniker, så har inslaget av det som Foucault benämner jag-teknologier 
blivit allt mer framträdande i skolans vardag. Allt mer av fostransuppdraget har, i synnerhet 
under de senaste decennierna, kommit att ägnas åt att motivera eleverna, stärka deras självtillit 
och vilja till att ta egna initiativ (se Hultqvist & Petersson 2000; Dovemark 2007; Dahlstedt & 
Olson 2013; Terning 2016).  
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Vi ska i följande kapitel fördjupa oss i ett specifikt sammanhang som tydligt åskådliggör 
en sådan typ av fostran, nämligen skolan som arena för trygghetsskapande fostran. Utgångs-
punkten är en delstudie som genomfördes i en storstadskommun mellan december 2015 till 
mars 2016. I studien genomfördes sammanlagt 25 intervjuer med olika lokala aktörer involve-
rade i det lokala brottsförebyggande arbetet – såsom en demokratiutvecklare, en trygghetssam-
ordnare, en enhetschef, en utvecklingsledare, en samhällsplanerare, två projektledare och två 
socionomer, två områdesutvecklare, fyra skol- och fritidspersonal, två rektorer, två polismän, 
en representant för allmännytta samt fem ideella föreningsrepresentanter. I kapitlet är det ar-
betet med en specifik intervention som gjorts i relation till skolan som står i fokus, där det 
framför allt är intervjuer med några av de socionomer, fritidspersonal, rektorer och polis som 
samverkar kring denna intervention som analyseras. Analysen fokuserar först och främst på 
hur de intervjuade ser på och beskriver värdet av och genomförandet av själva interventionen. 
För att få inblick i denna intervention följdes även två undervisningstillfällen.  
 
Skola, fostran och trygghet – en analys 
Vi vill i denna analys visa på hur trygghetsskapande fostran iscensätts, vilka motiv som finns 
till denna fostran och vad det är för slags subjekt som fostran är tänkt att resultera i. Vi 
inleder analysen med motiven till fostransarbetet genom att uppehålla oss vid hur det 
brottsförebyggande arbetet beskrivs i de undersökta områdena, framför allt med fokus på 
den betydelse som skolan tillmäts i detta arbete. En återkommande tankegång är här att ju 
tidigare insatser sätts in, desto bättre. Härmed blir skolan viktig i det förebyggande arbetet. 
Därefter fördjupar vi oss i en specifik intervention, som gjorts i ett av de områden som 
undersökts. Denna fördjupning tar sin början i bakgrunden och motiven till denna inter-
vention, i form av iakttagelser om utbrett våld på gator och i skolan. I relation till dessa 
utmaningar ses skolan som viktig i det lokala trygghetsarbetet. Därefter fokuserar vi på hur 
fostran iscensätts (genom vilka tekniker), först och främst genom reflektion, bekännelse, 
mentorer och scenarier. Avslutningsvis riktar vi uppmärksamhet mot de tänkta effekterna 
av fostran, i form av skapande av särskilda typer av lärande subjekt (med bestämda för-
mågor och egenskaper).  
 
Bättre att förekomma än förekommas 
I intervjuer med lokala aktörer i de fyra miljöer som undersökts finns en samstämmig idé 
om att våld och annan slags brottslighet på bästa sätt motverkas enligt logiken bättre att 
förekomma än att förekommas (Dahlstedt & Lozic 2017) Därför krävs snabba och tidiga insat-
ser – prevention. I detta arbete intar skolan i flera avseenden en nyckelroll. En barnpsykolog 
i ett av områdena är en av dem som betonar vikten av tidiga insatser: ”samhället bör agera 
tidigare och inte när de redan är fast i missbruk och kriminalitet, för att då finns inte någon 
återvändo”. Ju tidigare insatser, desto lättare att nå önskat resultat – det vill säga motverka 
brottslighet. Rationaliteten formuleras på ett liknande sätt av en kommunsamordnare: 
 
 När man är liten då har man små problem och om man väntar tills [barnen] blir stora [då får 
 man större problem]. Man kan tidigt se att vissa barn har […] en slags personlighet. Det 
 känns hemskt att säga om små barn, men det är så och med de barnen behöver man vara 
 mer vaksam kring. Man måste fånga upp dem mycket, mycket tidigare och jobba mer med 
 föräldrarna. 
 
Av citatet framgår att tankefiguren om prevention är tätt sammanbunden med strävan efter 
att fostra inte bara de unga, utan även föräldrarna. För att uppkomsten av kriminalitet bland 
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de unga ska kunna motverkas behöver de fostras i önskvärd riktning. De behöver ”fångas 
upp” tidigt i livet. Dessutom behöver man ”jobba med föräldrarna”. Av citatet framgår 
även att prevention bygger på kunskap. För att kunna förhindra en negativ utveckling krävs 
kunskap – inte minst om barnens liv och leverne, hur de har utvecklats fram tills nu och 
hur de kan komma att utvecklas i framtiden. Hur ska då potentiella problem kunna identi-
fieras – och var?  

I intervjuerna framträder i synnerhet två institutioner som platser lämpliga för att in-
samla den typ av kunskap som möjliggör tidiga åtgärder. Mödravården är en sådan plats. 
En polis i ett av områdena beskriver mödravrdens potential i det preventiva arbetet enligt 
följande:  
 

Man kan se [potentiella problem] tidigt; och redan vid mödravårdstiden, alltså […] när man 
är på gång att skaffa barn, då skulle man tidigt, och speciellt i områden där behoven finns, 
[hjälpa till]. Man ska vara ännu starkare och finnas med. […] Om du ska påverka en persons 
liv, en människas liv […] så tycker jag att man ska göra detta från början, redan vid späd-
barnsålder. I spädbarnsålder så har du möjlighet att med ganska små och enkla medel […] 
prägla ett barn och […] få en rätt så stor genomslagskraft. 

 
Mödravården framstår som en plats särskilt väl lämpad för att upptäcka eventuella problem, 
tidigt intervenera i familjelivet, forma föräldrarna, ge dem rätt ”verktyg” för att i sin tur 
kunna fostra barnen i önskvärd riktning. Eftersom alla blivande föräldrar passerar just möd-
ravården kan all upptänklig typ av information här samlas in, vilket möjliggör ingående 
analys, differentiering och prognostisering av varje enskilt fall. I mödravårdens regi kan 
dessutom särskilda insatser sättas in, i de specifika geografiska områden där sådana insatser 
krävs.  

Skolan är en annan plats som av de intervjuade anses väl lämpad för preventivt arbete. 
Skolan är inte bara viktig i det hänseendet att den har till uppgift att fostra de uppväxande 
till laglydiga medborgare. Eftersom skolan har som sin funktion att granska och differenti-
era ser en polis den som överlägsen alla andra instanser när det gäller just brottsprevention: 
”ganska tidigt kan man se på vissa elever: ’Skit, det här kommer att bli ett problem!’”. Därför 
menar han att man i skolan behöver ”sätta in jättestora resurser”, ge särskild ”stöttning” 
och ”uppbackning”. En annan polis framhåller också denna sida av skolans roll i det brotts-
preventiva arbetet.  
 

Skolan är en bas till att fånga upp [barnen och föräldrarna]. […] Egentligen är det först när 
du kommer till skolan, det är där du blir sedd och hörd som individ och det är där samhället 
för första gången kan riktigt göra en kartläggning av individen och familjen och hur man har 
det. […] Det är i skolan som man har för första gången en möjlighet att göra någon gransk-
ning.  

 
I skolan, liksom i mödravården, är det möjligt att nå alla, eftersom alla under sin uppväxt 
kommer i kontakt med skolan. Skolan ägnar sig åt kartläggning och ingående granskning av 
eleverna, inte bara när det gäller det som händer inom och utanför klassrummets väggar. 
Skolan gör barnen och deras familjer synliga – och nåbara (Donzelot 1979). Skolan är där-
med en viktig arena när det gäller att inhämta kunskap om barn och familj, men även som 
en kontaktyta till både barn, föräldrar och andra aktörer. Via skolan kan nämligen även 
andra aktörer, inte minst polis och socialtjänst, kopplas in i det preventiva arbetet (Wahl-
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gren 2014). Skolan framträder härmed som en central domän för samverkan där lokalsam-
hällets olika aktörer kan ”mobiliseras” och samlas (se Petersson 1997; Dahlstedt & Hertz-
berg 2011b).  

Lokal trygghetsskapande fostran 
I det följande ska vi fördjupa oss i ett specifikt exempel på hur skolan kan fungera som en 
nod för lokalt trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan mellan olika lokala ak-
törer. Vi inleder med att ge en bakgrund till hur och varför initiativet startades upp och 
vilka huvudsakliga motiv som de ingående parterna hade till att samverka kring initiativet.   

Vi inleder bakgrundsbeskrivningen med den beskrivning som rektorn på en F-9-skola 
i kommunen gör av situationen på skolan när han tillträdde för ett par år sedan. Han kunde 
snart konstatera att det fanns en, som han beskriver det, ”väldig hög frekvens av våld” på 
skolan. Rektorn berättar att han redan under de tre första veckorna på högstadiet gjorde 
mellan 10 och 12 polisanmälningar om misshandel och mellan två och tre orosanmälningar 
till socialtjänsten – i veckan. Oroligheterna gällde allt från bråk till grovt våld och krimina-
litet. En socialpedagog på samma skola berättar att oroligheterna inte bara involverade hög-
stadiet utan också mellanstadiet: 

Det fanns mycket extremt våld bland eleverna. Vi pratar om årskurs ett och tre… grovt våld 
bland de yngre eleverna… ett jättestort problem […] Föräldrarna är inte hemma lika mycket 
bland eleverna nu som de har varit tidigare. Föräldrar som är involverade, det skiljer sig. Vi 
kallar till ett föräldramöte och det är tre föräldrar som kommer. 

Rektorn beskriver självkritiskt en situation där det under många år funnits ett gap mellan 
skolledning och lärare. ”Dörren var alltid stängd hos rektorn”. ”Handlingsplaner definiera-
des som ett dekret”. Under lång tid bidrog detta till att skapa en otrygg miljö på skolan, för 
såväl anställda som elever. Situationen var dock inte unik. Liknande erfarenheter och rap-
porter fanns även från andra skolor i kommunen och dessa rapporter fick kommunen så 
småningom att ta initiativ till en rad samlade åtgärder i syfte att bryta trenden och främja 
tryggheten i kommunen.  

I fokus för flera av dessa initiativ stod skolan. I en av kommunens åtgärdsplaner för 
arbetet med trygghet och säkerhet slås fast att skolor, förskolor och fritidshem tillsammans 
är ”en viktig bas för social prevention”. ”Våldet i familjen, våldet på skolgården, mellan 
eleverna, allt hänger ihop med våldet på gatorna”, noterar också en socialarbetare som ar-
betar i den enhet som har ansvar för det förebyggande arbetet i kommunen.  

Diskussioner mellan representanter för socialtjänst och rektorer från några skolor i 
kommunen påbörjades år 2012 och dessa diskussioner kom bland annat att resultera i ett 
trygghetsskapande projekt som kom att involvera ett antal skolor i kommunen. Beslutet om 
att dra igång projektet togs av socialnämnden i början av 2014. Kort därefter följde ett antal 
representanter med en svensk delegation på studiebesök till USA och Skottland, där den 
modell för brottspreventivt arbete som projektet baseras på har utarbetats och satts i bruk.7 
Intresset för att hitta konkreta modeller för det trygghetsskapande arbetet, med skolan på 
fokus, fanns nämligen inte bara i kommunen, utan på en rad andra platser runtom i landet. 
Under 2015 startades projektet upp i kommunen för att därefter utvärderas varje år. Planen 
är att projektet med utgångspunkt i erfarenheterna av dessa utvärderingar efter tre år ska 
utvecklas till att involvera alla skolor i kommunen.  

Initiativet organiseras av en enhet med ansvar för förebyggande arbete vid socialtjäns-
ten, men bygger på samverkan mellan olika lokala aktörer, däribland socialtjänst, skola, polis 
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och räddningstjänst. Tillsammans bildar dessa aktörer en referensgrupp, som både följer 
och stödjer arbetet. Varje aktör har sina specifika uppdrag, ansvarsområden, kompetens 
och ingång till frågan om trygghet och ungdom, men ur de medverkande parternas synvin-
kel har denna samverkan på det hela taget varit en styrka, i det hänseendet att olika resurser 
och kompetenser har kunnat sammanföras och tillsammans skapa ett mervärde i det trygg-
hetsskapande arbetet. Samtidigt är det uppenbart att samverkan – som i all form av sam-
verkan – har inneburit vissa förhandlingar där ingående parter haft lite olika motiv, ingång 
och syn när det gäller förebyggande arbete i skolsammanhang.  

Från socialtjänstens sida understryks vikten av att de samverkande parterna med ini-
tiativet utvecklar en gemensam förståelse och målbild. ”Vi skapar en samtid med initiati-
vet”, poängterar en socialarbetare, ”genom den utbildning vi går tillsammans, vi har samma 
utbildning, polis, skolpersonal, kurator”. Denna samverkan skapar trygghet bland samtliga 
medverkande, inte minst ute på skolorna.  

För polisens del finns en tydlig förhoppning om att initiativet på sikt ska leda till 
minskad brottslighet i kommunen – och i synnerhet i de områden där de ingående skolorna 
är belägna. Nyckeln till framgång är tidiga insatser – därav betydelsen av att närma sig just 
de sammanhang där barn befinner sig i unga år. ”Om vi lägger resursen ganska tidigt då 
kommer det aldrig att ske några brott”, förklarar en av de poliser som är involverad i arbetet. 
”Alla har hört om dem som har blivit kriminella och man har sagt att: ’Ja, det syntes redan 
på dagis att han skulle bli kriminell’. Det är bedrövligt! Tänk att dagisfröken såg att han 
skulle bli kriminell och så blir han det! Vilket misslyckande från samhällets sida […] Hur 
ska vi stoppa det? Det är initiativet!” 

Rektorerna beskriver också initiativet som en del av en bredare repertoar av åtgärder 
när det gäller skolans förebyggande arbete med fokus på säkerhet. ”Initiativet är en av våra 
metoder”, säger en av rektorerna. Initialt, berättar han, fanns dock en viss distans till ini-
tiativet eftersom arbetet ligger i utkanterna av skolans primära ansvarsområde. ”Ibland får 
skolan jobba med svårigheter som går utanför vår ansvarsroll […] Det gäller individnivån 
och det hamnar i skolans knä, på skolans tid skulle jag säga. Det finns ingenting som säger 
att vi ska jobba med initiativet”. Vid närmare eftertanke kunde han ändå se att initiativet på 
sikt skulle kunna bidra till skolans arbete: ”när jag fick höra om det så kunde jag se att det 
skulle kunna hjälpa oss i det arbete som gör att vi kan uppfylla vårt mål bättre”. Därmed 
kunde initiativet tolkas på ett sätt som gjorde att det kunde fogas in i skolans reguljära 
arbete.  

I ett samtal med en socialpedagog och en lärare på en av skolorna framkommer att 
det för skolornas del även kunde finnas andra – mer pragmatiska – motiv till att delta i 
trygghetsarbetet.  

 
Socialpedagog: Skolor [i området] har samma problematik. Den enda skillnaden mellan sko-
lorna är att vi vågade prata om våld i skolan, att det finns våldsamheter, att vi var öppna för 
frågan… Om det finns våld på skolan då kanske man döljer det lite grann…  
Intervjuare: Varför vågade? 
Lärare: I sammanhanget, om det blir dåligt rykte för skolan då får man inte elever, då får man 
inte pengar för att driva skolan. Det handlar om resurser. Skolsystemet i Sverige bedrivs inte 
på ett schysst sätt. Det blir en marknad för skolan och eleverna och föräldrarna är liksom 
kunder. Så det gäller att inte få för dåligt rykte, för då får vi inga elever.  
Intervjuare: Och mellan de olika skolorna [i området], hur funkar det? Finns det konkurrens? 
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Socialpedagog: Ja, det blir ju så om man pratar rent krasst. De flyttar ofta till den skola som de 
har hört är den bästa i området. Problemet är att de som är i området flyttar sina barn till 
stan… De säger: ”Där finns det svenskar. Där är det lugnare”. 
Intervjuare: Svenskar? Är det en dimension som spelar stor roll? 
Socialpedagog: Ja, absolut. Det finns tankar om att finns det svenskar i skolan så finns det inte 
så mycket våld. Det är inte lika mycket problem i skolan.  

 
I samtalet placerar socialpedagogen och läraren skolans trygghetsarbete i en bredare kontext 
– nämligen skolvalets och den polariserade urbana geografins. De pekar på att frågan om 
skolans trygghet och säkerhet i en situation där elever väljer skola, till stor del utifrån skolans 
rykte och status (se t.ex. Bunar 2009; Harling 2017), kan bli viktig när det gäller att både 
behålla elever och locka nya elever till skolan. I konkurrensen med andra skolor är det där-
för viktigt för skolor att utveckla ett starkt och attraktivt varumärke. Trygghet och säkerhet, 
ordning och reda kan här bli centrala delar i bygget av ett sådant varumärke.     
 
Iscensättandet av trygghetsarbetet  
Initiativet tar avstamp i en modell som går ut på att, först, identifiera en uppsättning faktorer 
som på olika sätt ökar risken för att individer endera använder eller blir utsatta för våld och, 
därefter, förebygga dessa risker. Med utgångspunkt i denna modell placeras den enskilda 
individen in i en strukturerande miljö som består av tre olika nivåer: relationer (familjemed-
lemmar, vänner och bekanta), närmiljö (skolor, arbetsplats och bostadsområde) och samhälle 
(socio-kulturella normer och villkor som genererar konflikter). Det finns alltså en mängd 
riskfaktorer, som kan identifieras på olika nivåer, som tillsammans påverkar individernas 
värderings- och handlingsmönster.  

Modellen tar specifikt avstamp i en normkritisk ansats, där det är relationerna mellan 
stereotyper, könsroller och jämställdhet som står i fokus. Utgångspunkten är att rådande 
könsnormer i sig utgör en risk för konflikter och våldsamma relationer, som till exempel 
kan ta sig uttryck i våld ute på skolor och på offentliga platser, likväl som i nära och privata 
relationer. Initiativet syftar närmare bestämt till att öka medvetenheten om verbalt, psykiskt, 
fysiskt och sexuellt våld bland barn och unga samt bidra till en förändring av rådande sociala 
normer, med särskilt fokus på stereotypa könsroller. Även om syftet med initiativet i den 
meningen är att bidra till förändring så är syftet inte, understryker chefen för enheten som 
ansvarar för kommunens förebyggande arbete, att ”förändra” barnet: ”Vi ska inte ändra på 
barnen, utan på oss själva. Vi ska ge barnen möjlighet att bli vad de vill, utan att kategori-
seras utifrån våra förväntningar”. Siktet är snarare inställt på att, steg för steg, förändra 
föräldragenerationens förväntningar, däribland både lärare och föräldrar. Vi återkommer 
till detta längre fram.   

En central del av initiativet består i att utbilda mentorer ute på de deltagande skolorna, 
det vill säga elever som aktivt involveras i det brottspreventiva arbetet ute på skolorna. 
Mentorerna beskrivs som särskilt viktiga i arbetet, just på grund av sin ålder. ”Vi vuxna 
pratar med ungdomarna hela tiden”, säger en socialarbetare. ”Vi försöker påverka dem och 
det är ganska svårt. Ungdomar lyssnar mycket mer på andra ungdomar”. Eftersom mento-
rerna är just unga förväntas de ha lättare att nå fram till de unga än de vuxna har – eleverna 
blir på så sätt mer tillgängliga för de vuxnas försök att ”påverka”. Mentorer rekryteras bland 
elever som går i årskurs 8, för att de sedan under årskurs 9 själva ska hålla i undervisnings-
pass för elever som går i årskurs 6. Ålder fungerar här som ett selektionskriterium, detta för 
att säkerställa att mentorerna har nått en viss mognadsnivå. Mentorer väljs ut av lärare på 
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skolan, utifrån bedömd lämplighet för uppdraget. Proceduren kan därmed ses som ett ut-
tryck för en maktteknologi, som består i att skolans auktoriserade bedömningssystem och 
värdering av lämplighet mäter, rangordnar och utser vilka elever som lever upp till det som 
anses vara lämpligt och moget nog för att tjäna som förebildligt för övriga elever. 

Av intervjuerna framgår dock att urvalet av mentorer är en av de frågor som de olika 
samverkande parterna kan ha olika synpunkter på.  

 
Socialarbetare: Vi möter alla ungdomar på olika sätt. Skolpersonalen träffar dem på skolan, 
polisen träffar dem på ett annat sätt när de är ute. Vi [socialarbetare] träffar dem på fritids-
gården. Vi har alla en bild av hur ungdomarna i området är idag. Det är klart att det finns 
mycket fördelar av det, men det är också komplext, för vi är inte alltid överens. 
Intervjuare: Kan du ta ett exempel?  
Socialarbetare: Det är en stor grej att vi vuxna är överens om vilka vi vill ha som förebilder, 
vilka som ska vara mentorer… Där har vi olika tankar och därför är det bra att ha med 
polisen som har en annan bild av ungdomarna och träffar dem på stan… [polisen kan] 
saker som en ungdom inte visar upp i skolan […] eller det kan vara tvärtom. Vi har haft 
olika tankar om vilka som kan vara en förebild, vilka ungdomar som kan väljas ut […] får 
man ha varit våldsam innan? […] Jag har även märkt att vi och lärarna kan vara olika där. 
Vi kan se att man använder de ungdomarna [som har varit våldsamma]. Det är positivt. 

 
De elever som enligt denna procedur till slut väljs ut som lämpliga mentorer – förebilder – 
genomgår därefter en utbildning som arrangeras av särskilda referensgrupper som bildats 
ute på skolorna, bestående av personal på skolan samt företrädare för polis och räddnings-
tjänst. En av socialarbetarna beskriver mentorskapet och utbildandet av mentorerna i föl-
jande ordalag: ”Vi [socialtjänsten] vill göra ungdomarna medvetna om vilka normer som 
påverkar kamraterna och samhället”. Socialarbetaren markerar särskilt vikten av att mento-
rerna verkligen ”tror på budskapet… att vi behöver förändra normer”. För det mesta är 
utbildningen förlagd under ett antal dagar i socialtjänstens lokaler. Programmet löper under 
ordinarie skolschema och innehåller elva pass. Personalen ser till så att mentorerna följer 
utbildningen. Under en uppstartsfas håller socialarbetare i passen tillsammans med invol-
verad skolpersonal. Företrädare för polis och räddningstjänst medverkar vid enskilda till-
fällen, beroende på vilket tema som passet behandlar.  

Efter genomgången utbildning är det dags för mentorerna att själva hålla i undervis-
ningspass för elever i årskurs 6 på skolan. Klassen delas upp i grupper om ungefär femton 
elever och varje grupp leds av tre mentorer. De tre mentorer har olika roller under under-
visningspassen. Det är en av mentorerna som pratar, en som skriver på tavlan och en tredje 
som håller tiden – eftersom varje pass är indelat i olika moment, som beräknas ta en viss 
tid. Passet inleds med att en av mentorerna redogör för de regler som gäller under passet, 
exempelvis att det inte är tillåtet att avbryta mentorerna. Därefter följer en kort introduktion 
av vad passet ska handla om och hur det är upplagt. 

Som stöd för undervisningspassen använder mentorerna sig av en särskilt framtagen 
handbok eller manual, med konkreta förslag till upplägg, innehållande en uppsättning öv-
ningar och frågor för respektive pass. Varje pass är 45 minuter och behandlar ett specifikt 
tema som på olika sätt rör trygghet och otrygghet, på skolan eller på fritiden, i området eller 
på andra platser. Temat illustreras vanligen av ett inledande filmklipp. Filmklippen kan vara 
hämtade från Youtube, ibland på svenska och ibland på engelska. Ett annat exempel på 
filmer som visas är en serie om totalt åtta kortfilmer framtagen av Utbildningsradion, Vara 
vänner. Filmerna är särskilt anpassade till grundskolan F-3 och finns fritt tillgänglig online. 
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En av filmerna behandlar till exempel temat ”mobbing” och gestaltar en situation där ett 
barn blir mobbat i en ny skola. Filmen avslutas, liksom andra filmer i serien, med ett annat 
scenario, som visar hur barnen på skolan kunde eller borde ha betett sig för att välkomna den 
nya eleven. Dessa scenarier tjänar därefter som underlag för en diskussion mellan mentorer 
och eleverna i klassen, utifrån det tema som filmen berört. Denna diskussion kretsar oftast 
kring frågor som rör normer och värderingar, förhållningssätt och beteenden. Utifrån sce-
nariot, vad kunde eller borde eleverna ha gjort istället?  

Rektorn på en av skolorna beskriver upplägget enligt följande: ”Till exempel: Du och 
din kompis går i en korridor och din kompis puttar in en tjej i väggen. Tjejen går bara vidare. 
Vad gör du, liksom? Skrattar du med? Vad skulle du säga till din kompis? Skulle du prata 
med tjejen efteråt?” Om eleverna inte kommer på något att säga och är tystna erbjuder 
manualen en uppsättning färdiga exempel som mentorerna kan välja att ta upp. Passet av-
slutas med att gruppen planerar ett rollspel som får illustrera dagens tema. 
 
Fostran till trygghet   
Själva poängen med upplägget är att de vuxna ska inta en så undanskymd roll som möjligt 
i denna del av arbetet och att ansvaret för genomförandet huvudsakligen överlåts till men-
torerna och eleverna. Undervisningen består i en mobilisering av en bred repertoar av jag-
teknologier, där barnen fås att mobilisera sina egna krafter och viljor. Rationaliteten i det 
förebyggande arbetet beskrivs enligt följande, av rektorn på en av skolorna: ”Barnen ska 
själva medvetandegöras i hur man beter sig mot varandra. Ska vi göra så här? Vad skulle jag 
kunna göra för att förändra det?” Det är alltså de unga som får initiativet. Det är de som 
har möjlighet att skapa trygghet. Förutsättningen för skapandet av trygghet är elevernas 
aktiva deltagande: ”Det är när man är aktiv som man börjar förändra normer”.  

Utifrån denna tankegång beskrivs eleverna inom interventionen som ”förändringsa-
genter”, som ska fås att aktivt verka för förändring inte bara i klassrummet, utan – desto 
viktigare – runtom i det omgivande samhället. ”De ska vara agenter där ute på skolgården”, 
säger en lärare. ”Om de ser våld eller hör något ska de antingen gå till en lärare de känner 
sig trygga med eller försöka lösa konflikten själva”. Eleverna ska fås att känna sig trygga 
och bidra till att på olika sätt skapa trygghet där de befinner sig genom att inte bara se, utan 
också respondera mot de eventuella överträdelser som görs runtomkring dem. En rektor 
beskriver i sådana ordalag initiativet som ett sätt att få barnen att ”hjälpa varandra att se hur 
man kan vara aktiv och stoppa det här bråkiga som inträffar”. Detta gör – sammantaget – 
barnet till ”förändringsagent”, ”inte bara en passiv åskådare”. På så sätt kan man säga att 
skolans trygghetsskapande fostran har en räckvidd som sträcker sig vida utanför skolan och 
klassrummet. Den förändrings-agens som initiativet är tänkt att skapa kan eleverna göra 
bruk av också på sin fritid. Genom initiativet blir det därmed, säger en polis, möjligt att 
också nå in i och påverka familjelivet.   
 

Om barnen påverkas i sexan så kommer de hem och kan påverka sin familj […] Tänk om 
barnen får reda på diskussionen om att man inte får slå barn och så kommer de hem och 
kanske ser en annan familj, där någon blir slagen. ”Det där är inte okej”. Vad det vore 
häftigt om barnen säger ifrån: ”Mamma, jag såg att pappan i den här familjen slog henne. 
Jag tänker göra en polisanmälan. Jag vill att du hjälper mig med polisanmälan”.  

 
Även om det är barnen och inte föräldrarna som initiativet riktas mot så blir därmed ändå 
hela familjen föremål för potentiell pedagogisk intervention (se Donzelot 1979; Crozier 
1998), där både barn och föräldrar kan göras delaktiga i det trygghetsskapande arbetet (jfr 
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Dahlstedt 2009a, 2009b). Utifrån detta citat framstår denna tänkta förändrings-agens inte 
enbart som uttryck för ett slags jag-teknologi, som på olika sätt manar till barnens egna, 
inre krafter och viljor att reglera sig själva. Denna tänkta förändrings-agens bygger även på 
en logik som närmast för tankarna till det som Foucault (2008b) benämner maktteknologi, 
som i olika avseenden bygger på att barnen samtidigt ska fås att reglera andra människor 
och forma sin omgivning genom att de ska fås att identifiera olika överträdelser i sin vardag 
och bidra till att skapa trygghet.        

I intervjuerna beskrivs initiativet som lyckat. I den första kvalitativa utvärdering av 
initiativet som kommunen genomfört påvisas en viss positiv förändring av ungdomars för-
hållningssätt till våld och en generellt sett minskad våldsnivå ute på skolorna. I utvärde-
ringen rapporteras bland annat att de elever som deltar i initiativets undervisning upplever 
sig vara mer trygga och att de rör sig på ett annorlunda sätt i sin omgivning. Från en av 
skolorna rapporteras vidare att eleverna efter ett års verksamhet upplever mindre våld på 
skolan. Även i intervjuerna lyfts flera tecken fram som tycks peka på att initiativet haft vissa 
effekter. En rektor berättar till exempel att antalet orosanmälningar till socialtjänsten har 
minskat drastiskt, från två till tre gånger per vecka, till två per termin. När det gäller fostran 
av eleverna med förändrings-agens, som kan mobiliseras både i och utanför skolan, lyfter 
en rektor fram följande händelse som ett konkret exempel på hur han menar att initiativet 
haft en viss positiv effekt:  
 

Det var sent en eftermiddag och några elevmentorer spelar tennis. Det kommer en mamma 
och hennes fyraåriga son. Hon ska hämta sitt lite äldre barn på vårt fritids och de hör 
plötsligt hur hon, med ganska stor kraft, smäller till fyraåringen i huvudet, två gånger. Och 
det första de gör är att gå fram till mamman och säger: ”Men, vad gör du för någonting? 
Man får inte slå barn”. Hon svarade typ: ”Bryr dig inte om det. Strunt i mina ungar”. […] 
De flesta vuxna hade nöjt sig med det och sagt: ”Ja, men det är en dum mamma”, och så. 
Men de gjorde inte det, utan de kom upp till kuratorn och berättade att: ”Vi såg det här 
och det var den här mamman med pojken i den här klassen”. De sade: ”Vi stannar för att 
vittna så att det blir en polisanmälan”. Så de ställde upp på att vara vittnen till den här 
misshandeln. Vi kunde också gå in vårt kamerasystem. Man kunde verkligen se på vilket 
bra sätt eleverna i nian gick in i den här händelsen. 

 
Exemplet visar på hur den tänkta förändrings-agensen skapas genom jagets och maktens 
teknologier. Idén är att förändring kommer inifrån, utifrån den enskilde individens motivat-
ion och vilja. Förändring kan, enligt argumentationen, inte kommenderas fram. Samtidigt 
riktas förändringen inte bara inåt den enskilde individen, till en förändring av jaget, utan 
också utåt, till en förändring av omgivningen. Barnens ögon gör det möjligt att kartlägga 
omgivningen och identifiera potentiella risker och överträdelser, som därefter kan möjlig-
göra förändring. I citatet framgår dessutom hur elevernas kartläggande ögon beskrivs i re-
lation till skolans kamerasystem, en annan form av maktteknologi, övervakningens appara-
tur.  

Scenariot används, berättar en lärare, som ett pedagogiskt medel för att mana eleverna 
till reflektion kring de val som de ställs inför i de olika situationer de möter. Målet med 
denna reflektion är att eleverna ska lyssna till andras sätt att tänka för att därefter själva 
komma fram till hur de ”ska handla rätt” i konkreta situationer.  
 

Barnen ska börja reflektera över verkliga situationer som åtminstone en elev har varit med 
om. […] Barnen får reflektera över vad som händer i en situation och hur de kan göra för 
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att göra rätt. De börjar tänka på det. Annars… ”Du får inte göra det!”… ”Sluta med det!” 
… Här finns ett jättebra tillfälle där barnen får reflektera och lyssna på vad kamraterna tänker 
och så bygga upp det här med hur man ska handla rätt.  

 
Reflektion fungerar här som en central lärande praktik, för den enskilde eleven såväl som 
för gruppen. Tanken är att eleverna genom dialog med andra ska lära sig resonera med sig 
själva och med andra, att formulera sina erfarenheter och synpunkter, att respektera andras 
synpunkter och att i dialog med andra både revidera och stå för sina egna. Genom denna 
dialog kan eleven så småningom hitta fram till hur hon ”kan göra för att göra rätt”. Genom 
denna process ”aktiveras” eleverna samtidigt som deras normer och värderingar görs syn-
liga och i sin tur relateras till rådande normer. På så sätt formas eleverna till aktiva subjekt 
som styr både sig själva och andra i förhållande till gällande normer (Axelsson & Qvarsebo 
2014). 

I och med att eleverna erbjuds att ”aktivera” sig själva, och i och med att eleverna 
accepterar ett sådant erbjudande genom att delge eller ”avslöja” sina inre tankar för de 
andra, skulle man med hänvisning till Foucault (2008b) kunna säga att det är ett slags jag-
teknologi som sätts i bruk. Vad som utspelas i denna situation är en form av bekännelse 
där elever inbjuds att dechiffrera sitt jag, sätta det i förhållande till vad de uppfattar som 
normalt och genom detta skapa ett nytt och bättre jag. 

Bekännelsen fungerar som en jag-teknologi, varigenom eleverna reflekterar över sig 
själva, individuellt och i dialog med andra, som ett medel för att förändra sig i riktning mot 
som har definierats som idealt. Förmågan att ständigt reflektera över sig själv i förhållande 
till den omgivande världen, och att dela dessa reflektioner i dialog med andra, är ett av de 
mest centrala kännetecknen för det lärande subjekt som undervisningen går ut på att fostra. 

Av intervjuerna framgår dock att lärarna inte är helt frånvarande i denna läroprocess, 
även om deras roll är något undanskymd. Lärarnas roll består huvudsakligen i att stödja och 
underlätta elevernas fria reflektion. En lärare berättar att ett sätt att bidra till att få elever att 
reflektera över ”rätt” och ”fel” och lära sig hur man kan tänka och göra annorlunda kan 
vara att få eleverna att titta tillbaks på händelser som inträffat och fråga dem: ”Vad hände?”.  
 

Elever som hamnar i problem… då har jag lärt mig en teknik: ”Vad hände?” Och så får 
eleven berätta om det som hände. Ok! Och hur kunde du ha gjort annorlunda för att ändra 
situationen, för att undvika att slå eleven? Och då får eleven säga till mig vad han skulle ha 
gjort annorlunda. […] Okej… då säger jag till nästa gång om det uppstår en liknande situat-
ion: Då vet du vad du ska göra! Eleven blir medveten om att det inte var okej det du gjorde… 
men hur kunde du ha gjort annorlunda? […] Så det är inte något som kommer från mig. Det 
är något som kommer från eleven själv. Så det var ganska positivt att använda den här tek-
niken… att låta elever reflektera över situationen. Det är en bra träning inför framtiden, för 
när man blir vuxen då kan man inte använda våld.  

 
Genom att läraren i undervisningen ställer sådana enkla frågor kan eleverna lära sig att de 
alltid har ett val, att de alltid kan göra annorlunda. Eleverna är därmed inte offer för om-
ständigheterna, utan de har alltid ett ansvar. Eleverna skapas på så sätt som ansvarstagande 
subjekt. Insikten om att eleverna alltid har ett val kommer dock inte från läraren, utan ini-
från eleverna själva, genom reflektionens makt. Genom reflektion fås de att både se och 
acceptera konsekvenserna av sina egna handlingar, att ta ansvar för sig själva och inte skjuta 
över ansvaret på andra (Löf 2011). Rationaliteten följer i allt väsentligt den som återfinns i 
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andra KBT-inriktade insatser: de som insatserna riktas mot ska fås att se sig själva som 
ansvariga för sina egna liv, för sitt eget väl och ve (Axelsson & Qvarsebo 2014). 

Samtidigt är det inte bara eleverna som formas genom det värderingsarbete som be-
drivs i klassrummet, utan även lärarna. De reflektioner som iscensätts får nämligen också 
lärarna att jobba med sig själva. En socialpedagog berättar exempelvis att den normkritiska 
ansats som ligger till grund för undervisningen bidragit till både nya kunskaper och en större 
medvetenhet om sina egna normer och värderingar: ”Jag lär mig varje gång vi har de olika 
passen när vi pratar om rasism, när man pratar om våld och sexualiserat våld…” Här fram-
hålls särskilt det fokus som initiativet lägger på könsroller och jämställdhet som en viktig 
del av denna ökade medvetenhet. 

Jag tror att jag inte skulle ha kallat mig för feminist innan jag kom in i initiativet. Men nu kan 
jag säga utan tvekan att jag är feminist. Jag har insett vad feminism betyder. Det betyder inte 
att man är manshatare, det betyder inte att man är kritisk mot män. Det betyder att man är 
kritisk mot hur män är och vilka roller vi får i samhället. […] så den här skillnaden har gett 
mig jättemycket. […] Innan jag började precis jobba med initiativet, minns jag att jag kunde 
använda ord som mina vänner använder som ”den bögen” eller ”horan”. Nu har jag pratat 
om det i mitt kompisgäng […] Jag kan ifrågasätta mina vänner och mig själv mycket mer. 

Den reflektion som här beskrivs riktas inte bara inåt, i form av självrannsakan och självkri-
tik, utan i förlängningen också utåt, mot omgivningen. En annan lärare beskriver på ett 
liknande sätt det egna lärandet och arbetet med självet som ett viktigt inslag i initiativets 
arbetssätt. 

Jag blir mer medveten om hur jag ska jobba säkert, om hur jag tänker om mig själv i relation 
till andra människor, hur jag ska jobba med barnen, och sen får jag naturligvisst jobba med 
mig själv. Jag är en person som gör skillnad på killar och tjejer. Då är det något som jag måste 
jobba med också […] Att vara medveten om hur man pratar med barnen. Det är ett konstant 
arbete varje dag. Man påminner sig själv hela tiden. Ibland gör man fel, men man inser att 
man gör fel genom att erkänna det, man står för vad man gör och försöker att förbättra det.  

Läraren beskriver här ett kontinuerligt lärande, som utgör ett belysande exempel på ett slags 
jag-teknologi. Denna teknologi består i ett ”konstant arbete varje dag”, där hen gradvis ”blir 
mer medveten”, inte minst genom att hen ”påminner sig själv hela tiden”. Ett viktigt inslag 
i detta lärande är bekännelsen – ”man inser att man gör fel genom att erkänna det”. Bekän-
nelsen är i detta fall individuell, riktad inåt jaget, men utgör ändå startpunkten för ett lärande 
som tar sikte på att bli bättre: ”man står för vad man gör och försöker att förbättra det”. 
Liksom eleverna kommer därmed även lärarna att bli mer medvetna och reflekterande, både 
om sig själva, sina normer och värderingar, och om omgivningen. Lärarna blir, genom an-
vändandet av en rad metoder som bygger på reflektion, aktiva subjekt inte bara i formandet 
av eleverna som trygghetsskapande subjekt, utan även i formandet av sig själva till sådana 
subjekt (se t.ex. Olsson & Pettersson 2008). 

Avslutande diskussion 
Detta kapitel har fokuserat på viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande fostran 
i skolan. Utgångspunkten har varit en specifik lokal intervention, men i skolor runtom i 
landet görs – i olika tappningar – en mängd interventioner av liknande slag (Löf 2011; Kvist 
Lindholm 2015). Vi har i analysen pekat på vad som skulle kunna beskrivas som en slags 
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vilja att aktivera, en form av styrning som i hög grad manar till individens motivation och 
vilja att göra aktiva val och aktiva ställningstaganden – i namn av frihet, ansvarstagande och 
trygghet. Analysen har dock påvisat att det finns ett rätt val och en rätt väg, utstakade med 
utgångspunkt i rådande normer, som eleverna med olika medel ska fås att själva välja. Det 
fria valet som alla elever står inför framstår därmed inte som något val, utan snarare som 
ett påbud: alla har alltid ett val och alla måste välja. Ansvaret för att göra ett val – och att 
göra rätt val – är individens eget (Löf 2011).  

Den form av styrning som interventionen möjliggör består av en rad olika jag-tek-
nologier. I analysen har vi framför allt lyft fram en sådan teknologi, bekännelse. Bekännelse 
i form av reflektion är ett centralt inslag i det trygghetsskapande arbete som bedrivs ute på 
skolorna. Bekännelsen är dock inte något som tvingas på eleverna. I stället inbjuds elever 
till att aktivt delta i det fortlöpande reflektionsarbetet på grundval av sin egen frihet. Genom 
att reflektera kring sitt eget och andras handlande framför eleverna sitt eget beteende sam-
tidigt som de framför andras beteende. Genom att reglera sig själva och förändra sina jag 
till vad som bedöms som önskvärt reproducerar de normen för gott uppförande och där-
med deltar de även i regleringen av andras uppförande. På så sätt är jag-teknologin, reglering 
av jaget, också kopplat till maktteknologin, reglering av andra. Ett av de medel genom vilka 
bekännelsen möjliggörs är scenariot – som manar den enskilde eleven att ta ställning, det 
vill säga att göra val, och att reflektera kring dessa val (jfr Wahlgren 2014).  

Initiativet tar avstamp i en normkritisk ansats, med särskilt fokus på medvetenhet 
kring könsroller och jämställdhet, grundad i egen förståelse för hur världen är beskaffad. 
Denna ansats möjliggör och rationaliserar en bestämd uppsättning arbetssätt. Utifrån den 
modell som initiativet utgår från identifieras en uppsättning faktorer som ökar risken för 
våld: relationer (familjemedlemmar, vänner och bekanta), närmiljö (skolor, arbetsplats och 
bostadsområde) respektive samhälle (socio-kulturella normer och villkor som genererar kon-
flikter). Det är just dessa risker som det trygghetsskapande arbetet tar sig an. I enlighet med 
den normkritiska ansats som initiativet tar avstamp i framträder härmed en bestämd norm 
– normen om den aktiva, ständigt reflekterande och förändringsbenägna individen. I fokus 
för den fostran till trygghet som iscensätts står de nära relationerna, framför allt i den 
närmiljö som skolan utgör. Med utgångspunkt i konkreta exempel hämtade från denna spe-
cifika miljö manas eleverna till reflektion. Denna reflektion förväntas – på sikt – utrusta 
eleverna med förändrings-agens, som kan få dem att utmana relationer och socio-kulturella 
normer i de sammanhang där de rör sig – på skolan likväl som utanför. Den fostran som 
möjliggörs i och genom skolan förväntas härmed ha effekter vida utanför klassrummets av-
gränsade kontext. I den meningen skulle man kunna säga att – i princip – hela samhället 
görs nåbart för pedagogisk intervention och att samhället, i den meningen, blir en skola för 
ständigt pågående fostran till trygghet (jfr Hultqvist & Petersson 2000). Den förändrings-
agens som initiativet är tänkt att frammana kan därmed ses som en form av styrning som 
bygger på jagets och maktens teknologier, där reglering av jaget är intimt förbundet med 
reglering av andra.  

Ett annat centralt inslag i skolans brottsförebyggande fostran utgörs av mentorerna. 
Deras arbete skulle snarast kunna beskrivas i termer av en förebildande rationalitet: de intar 
i sitt arbete rollen som förebilder, vars goda exempel de andra eleverna kan följa, i sitt eget 
tänkande och görande. Förebilden får därmed en central pedagogisk funktion i den brotts-
förebyggande fostran genom att så att säga staka ut vägen till det goda och önskvärda, det 
som de andra eleverna behöver anamma och förkroppsliga för att bli trygga och inkluderade 
i samhällsgemenskapen. Mentorerna framträder som särskilt viktiga i detta arbete, just på 
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grund av sin ålder. Eftersom de är just unga anses de nämligen ha lättare att nå fram till de 
unga än de vuxna har – inte minst om de dessutom är lärare. Därmed blir ungdomarna 
nåbara och samtidigt styrbara. För att mentorerna ska kunna inta den rollen behöver de 
dock, först, bli utvalda och, därefter, formas som förebilder, det vill säga fås att själva välja 
den rätta vägen. 

Mentorskapet är en annan viktig del av skolans brottsförebyggande fostran. Mentor-
skapet kan närmast beskrivas som en slags förebildande rationalitet, som bygger på en re-
glering av jaget och av andra. Mentorerna fungerar som förebilder, vars goda exempel de 
andra eleverna kan följa, i sitt eget tänkande och görande. Mentorn får därmed en central 
pedagogisk funktion genom att så att säga staka ut vägen för det goda och önskvärda, det 
som de andra eleverna behöver anamma och förkroppsliga (jfr Fejes & Dahlstedt 2017). 
Mentorerna bidrar därmed till att reglera både sig själva och andra elever. Mentorerna blir 
till inom ramen för skolans ordnings- och bedömningssystem. För att de ska kunna fungera 
som förebilder behöver de nämligen först väljas ut av lärarna, för att de i olika avseenden 
ses som just förebildliga. Därefter behöver de formas till förebilder, det vill säga fås att välja 
den – som det ses – rätta vägen. Mentorerna beskrivs av de intervjuade som särskilt viktiga 
i det förebyggande arbetet, just på grund av sin ålder. Eftersom de är unga anses de ha 
lättare att nå fram till de unga än de vuxna har. Därmed blir ungdomarna nåbara och sam-
tidigt styrbara.  

Denna förebildande rationalitet är dock inte på något sätt unik för just skolan eller för 
det som utspelar sig i skolans värld. I följande kapitel ska vi nämligen se att motsvarande 
dynamik – om än med något andra förtecken – går att skönja också utanför skolans värld, 
närmare bestämt i idrottens värld. 
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