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Abstrakt

Studien syftar till att beskriva och analysera hur gymnasielever i en stad i norra Sverige uppfattar 

och värderar ordningsregler i skolan samt elevernas meningsskapande av reglerna. Studien är en 

gjord genom en kvantitativ enkätundersökning där gymnasieelever har fått värdera olika typer av 

ordningsregler samt en kvalitativ intervjuundersökning där gymnasieelever har fått beskriva och 

motivera varför de värderar ordningsregler olika samt hur de uppfattar och förhåller sig till olika 

ordningsregler i skolan. Den kvalitativa enkätstudien visar att i likhet med tidigare studier tenderar 

eleverna att värdera regler som har med relationer att göra högre än andra regler. Regler som rör 

skolans struktur tenderar också att värderas högt. Regler som rör etikett är de regler som värderas 

lägst. Till skillnad från de studier som gjorts på yngre elever i Sverige tycks gymnasieelever i denna 

studie inte se skyddande regler som speciellt viktiga. Den kvalitativa intervjuundersökningen visar 

också att elever tycker att det är viktigt att det finns ordningsregler i skolan. Även här gör de 

skillnad på vilka regler de uppfattar som viktiga samt mindre viktiga. De regler som de upplever 

som viktiga är också de regler som de själva kan motivera och det gäller främst relationella och 

strukturerade regler. De regler som de inte ser som viktiga är de regler som de heller inte kan förstå 

eller se syftet med. Detta gäller främst etikettsreglarna. 

Sökord: Ordningsregler, regler i skolan, gymnasielever, domänteori
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1. INLEDNING

Regeringen  med  utbildningsminister  Jan  Björklund  i  spetsen,  har  under  de  senaste  åren  flitigt 

debatterat kring ordning och uppförande i skolan. Björklund har bland annat föreslagit att betyg i 

ordning och uppförande skall införas i skolorna.1 När det talas om ordning och uppförande talar 

man, till exempel om, huruvida elever kommer i tid till lektioner, tar ansvar för sina studier och sin 

studiemiljö eller om elever är stökiga och använder svordomar. Ogiltig frånvaro, skolk och elevers 

samarbetsförmåga  tas  även  upp  i  debatten.  Från  och  med  2010  års  skollag,  och  tidigare  i 

grundskole- samt gymnasieförordningen, finns angivelser kring ordningsregler i skolan. Det står att 

varje skola skall ha utarbetade ordningsregler och att det är rektorns ansvar att besluta om dessa.2 

De ordningsregler som olika skolor väljer att sätta upp har visat sig vara problematiska vid ett flertal 

tillfällen. De senaste åren har det debatterats flitigt i media om elever och föräldrar som sätter sig 

emot förbud om framförallt  regler gällande elevers klädsel och lärarnas rätt  att  beslagta elevers 

tillhörigheter, till exempel mobiltelefoner. Skolverket och skolinspektionen har varit inblandade i 

några ärenden angående detta och debatten handlar om var gränserna för bland annat personlig 

integritet går. Minervaskolan i Umeå är ett exempel på hur en skolas ordningsregler blir 2006 ett 

fall för diskrimineringsombudsmannen då skolans förbud mot huvudbonad drabbat en muslimsk 

flicka  som  bär  slöja.  Med  stöd  av  diskrimineringsombudsmannen  riktar  skolverket  kritik  mot 

Minervaskolan:

Skolverket bedömer att Minervaskolans agerande, att förbjuda en elev att bära slöja/sjal med hänvisning till  

generella  ordningsregler,  innebär  att  elever  som av  religiösa  skäl  bär  slöja/sjal  stängs  ute  från  skolan.  

Skolverket finner att Minervaskolan genom detta förfarande inte står öppen för alla elever i enlighet med de  

krav som uppställs i skollagen.3

I fallet med Minervaskolan ger skolverket eleven och dennes förälder rätt. Samtidigt riktas kritik 

mot Minervaskolans agerande med hänvisning till skollagens krav om att en skola skall stå öppen 

för alla elever. 

1 http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen/Ledamoternas-webbplatser/Christer-  
Nylander/Artiklar/Infor-ordningsbetyg/. 

2 Skollagen (2010:800) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
3 Skolverket Dnr 52-2006:689 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.46948!

Menu/article/attachment/minervaslutgiltigt.pdf 
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En annan skola som hamnat i blåsväder angående sina ordningsregler är Norra skolan i Oskarshamn 

kommun som, av en förälder till en elev, år 2008, blir anmälda till skolinspektionen. Genom sina 

ordningsregler  förbjöd skolan elever  från att  medföra mobiltelefoner  till  skolan och vid de fall 

elever tagit  med mobiltelefon till  skolan,  tvingades elever till  att  förvara telefonen i sin bänk i 

obevakade klassrum. Skolan avsäger sig dessutom ansvaret för mobiltelefonerna. Skolinspektionens 

hänvisande i detta fall, till dåvarande grundskoleförordning 6 kap. 8 b § om att varje skola skall ha 

ordningsregler. De hänvisade även till 1 kap. 20 § i skollagen där det står att rektor eller lärare får  

omhänderta  störande  föremål.  I  förarbetena,  prop.  2006/07:69,  framkommer  det  att  eleverna  i 

förebyggande syfte ges möjlighet att lämna ifrån sig sin mobiltelefon innan lektionen börjar. Denna 

proposition  hänvisar  skolinspektionen  till  eftersom  bestämmelserna  om  mobiltelefoner  har 

accepterats av vårdnadshavare och alltså vilar på frivillig grund. När det gäller anmälaren det vill 

säga föräldern, hade denna inte godtagit bestämmelserna och därför hade skolan inte heller vidtagit 

några åtgärder gentemot den berörda eleven. Skolinspektionen ansåg slutligen att skolan inte agerat 

felaktigt och valde att inte utreda ärendet vidare.4 

Anmälningar angående religiös klädsel som burka och niqab samt estetiska uttryck som piercingar 

som förbjudits på skolor har skolinspektionen även fått utreda. Det tycks vara dessa typer av regler, 

förbud mot klädsel och utseende samt omhändertagande av elevernas privata tillhörigheter  som 

orsakar konflikter. Regler som gäller ordningen på skolan, eller regler om hur man ska vara mot 

varandra tycks inte vara omdebatterade på samma sätt. 

Mina egna erfarenheter, både från min egen skoltid samt från den verksamhetsförlagda utbildningen 

som jag  gjort  på  olika  skolor,  vittnar  om att  skolorna  oftast  har  mer  eller  mindre  utarbetade 

ordnings- eller  uppföranderegler.  Det kan handla om allt  från att  komma i  tid  till  lektioner,  att 

eleverna inte får tugga tuggummi eller ha på sig ytterkläder i klassrummet och ofta handlar reglerna 

om hur man skall behandla varandra, till exempel regler mot mobbning. Jag har själv många många 

gånger funderat över dessa regler och deras syfte. En del regler tycks självklara medan jag inte alls  

förstått syftet med en del andra regler. Under den verksamhets förlagda utbildningen har jag stött på 

elever  som  ifrågasatt  vissa  regler  och  tveklöst  accepterat  andra.  Egna  erfarenheter  samt 

observationer av de elever jag mött har fångat mitt intresse och jag har ställt mig frågan om elevers 

syn på de ordningsregler som skolan sätter upp och vad de tycker om reglerna?

4 Skolinspektionen Dnr 41-SV2008:529 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Beslut/anmalan-oskarshamn.pdf 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Tidigare studier visar att elever från både tidigare, respektive senare årskurser värderar de olika 

ordningsreglerna på skolan olika beroende på om eleverna tycker att regeln har ett syfte eller inte. 

Elever tenderar att värdera relationella regler som mest viktiga och etikettsregler som minst viktiga. 

De studier som gjorts i Sverige med fokus på elevers inställning och uppfattning om ordningsregler 

riktar sig till elever från tidigare till senare år i grundskolan.5 Utomlands har det gjorts vissa studier 

om gymnasielever upplevelser och uppfattning om ordningsregler i skolan, men denna forskning 

tycks saknas i Sverige.6 Men tanke på avsaknaden av svenska gymnasieelevers uppfattningar och 

värderingar kring ordningsregler i skolan syftar denna uppsats till att uppmärksamma och beskriva 

gymnasieelevers uppfattningar och värderingar kring ordningsregler i skolan. Studien grundar sig i 

Thornbergs kategorisering av ordningsregler som har används för utformningen av studien.7

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur gymnasielever i en stad i norra Sverige 

uppfattar och värderar ordningsregler i skolan samt elevernas meningsskapande av reglerna. För att 

besvara syftet söks svar på följande frågor:

− Vilka regler upplever  gymnasieelever  som viktiga respektive  oviktiga och hur motiveras 

detta?

− Vilken  är  gymnasielevers  uppfattning  om och  hur  förhåller  de  sig  till  ordningsregler  i 

skolan?

5 Thornberg Robert,  A Study of Children's Conceptions of School Rules by Investigating Their Judgements of  
Transgressions in the Absence of Rules in Educaitional Psychology, v30, n5, 583-603 (2010). Academic Search 
Premier via ERIC http://www.eric.ed.gov/. 

6 Buluc Bekir, ”An analys of Classroom Rules in Secondary Schools in Turkey”, Educational Resarch Quartrely, v29 
n3 p30-51 (2006). Academic Search Premier via ERIC http://www.eric.ed.gov/. 
och
Raby Rebecca, Domitrek Julie, ”Slippery as fish... But already caught? Secondary students engagement with school 
rules, Canadian journalof Education”, v30 n3 p.931-957 (2007). Academic Search Premier via ERIC 
http://www.eric.ed.gov/.

7 Thornberg Robert, Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever, Institutionen  
för beteendevetenskap, Lindköpings universitet, Lindköping (2006a) 111ff. 
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3. BAKGRUND

3.1 Skolan uppdrag

För att läsaren ska bilda sig en uppfattning om hur styrdokument anser att skolan i dag ska förhålla 

sig till ordningsregler följer nedan en hänvisning till  hur skollagen beslutat kring ordningsregler 

samt de riktlinjer som skolverket satt upp för hur skolor bör förhålla sig till ordningsregler. Sedan 

följer en sammanfattning om skolans fostransuppdrag i teori och praktik. Detta för att läsaren lättare 

ska få en översikt över hur man i skolan i dag och tidigare, ser på fostransuppdraget i relation till  

hur man förhåller sig till ordningsregler. 

3.1.1 Skollagen 

I grundskoleförordningen som gällde fram till 2011 står det att ”Rektorn ansvarar för att det finns 

ordningsregler för varje skola. Ordningsreglerna ska utarbetas och följas upp under medverkan av 

lärare  och  övrig  personal  samt  företrädare  för  eleverna  och  deras  vårdnadshavare”.8 Samma 

paragraf finns att läsa i gymnasieförordningen även gällande fram till 2011.9  År 2011 togs dessa 

förordningar bort och ersattes av skolförordningen 201110 respektive gymnasieförordningen 201111. 

I de nya förordningarna finns inga angivelser om ordningsregler i skolan. För närvarande gäller 

skollagen från 2010 som ger en angivelse om ordningsregler i kap 5, § 5, som gäller för både grund- 

och gymnasieskola. Den lyder: 

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp 

på  varje  skolenhet.  Rektorn  beslutar  om  ordningsregler.  Denna  paragraf  gäller  inte  för  kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.12

Paragrafen anger att eleverna ska vara med och utforma reglerna men anger samtidigt att det är 

rektor som tar det yttersta besluter angående regler. Skollagen är tydlig, i sina anvisningar, om att 

varje skola ska utarbeta ordningsregler, men vad dessa ordningsregler ska gälla är dock oklart. Vilka 

konsekvenser en överträdelse av dessa regler kan få finns det heller inga riktlinjer om.13 Det tycks 

vara upp till  varje  enskild skola att  utarbeta  ordningsregler  samt  eventuella  straffpåföljder  eller 

andra konsekvenser för den som bryter mot reglerna.

8 Grundskoleförordningen (1994:1194) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm 
9 Gymnasieförordningen (1992:394) http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:394
10 Skolförordningen (2011:185) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:185
11 Gymnasieförordningen (2010:2039) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:2039
12 Skollagen (2010:800).
13 Ibid. 
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3.1.2 Skolverket

2006  gav  skolverket  ut  en  rapport  med  information  angående  ordningsregler  i  grund-  och 

gymnasieskolan. Rapporten innehåller riktlinjer för hur skolor genom ordningsregler skall skapa en 

arbetsro i skolan. De skriver att ordningsregler bland annat blir en naturlig utgångspunkt för ett 

positivt  arbete  med  värdegrundsfrågor  och  en  vägledning  för  elever,  lärare  och  föräldrar  om 

förhållanden eller situationer som rör skolans miljö. Det står att läsa att ordningsreglerna ska  ”bidra 

till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal  känner lust att 

gå.  ”14 Det  framhålls  att  det  är  rektorns  ansvar  att  ta  fram ordningsregler  och  att  de  ska  vara 

anpassade efter skolornas olika behov. Ordningsreglerna skall tas fram gemensamt av elever, lärare 

och övrig skolpersonal och beträffade grundskolan ska även vårdnadshavare vara delaktiga. Det 

poängteras också att reglerna regelbundet ska diskuteras för att eventuellt kunna ändas eller förnyas. 

Lärare, elever och vårdnadshavare ska känna till reglerna och vilka konsekvenser som följer om 

reglerna bryts.15 

Skolverket menar att det som kännetecknar goda ordningsregler, är att regler ska vara meningsfulla 

för alla och bidra till ökad trivsel och trygghet på skolan. De får inte vara kränkande eller  strida 

mot lag eller annan författning. Det bör även framgå vilka konsekvenser som kan följa om eleverna 

bryter mot dessa regler.16 

Hur en skola ska få ordningsreglerna att fungera i praktiken beskrivs utifrån  delaktighet, dvs. att 

eleverna  ska  vara  delaktiga  och  kunna  påverka  dessas  regler.  En  förutsättning  för  att 

ordningsreglerna ska fungera är också att de är välkända bland elever, personal och vårdnadshavare. 

Att ha ett gemensamt förhållningssätt nämns också och vilket innebär att reglerna diskuteras inom 

lärargruppen och sedan följs konsekvent. Ordningsreglerna ska hållas levande på så sätt att skolan 

arbetar  med  och  återkopplar  till  dem kontinuerligt.  Det  är  också  viktigt  att  en  utvärdering av 

reglerna sker kontinuerligt.17 

Under rubriken, Vad kan ordningsreglerna innehålla? Lyfts några exempel på situationer fram som 

av lärare kan uppfattas som problematiska och där lärare måste ingripa för att komma till rätta med 

störande eller farliga situationer. Värdegrund och förhållningssätt tas upp och här menas att arbetet 

med ordningsregler och likabehandlingsplan bör integreras i varandra. Ordningsregler utgör även 

14 Skolverket, Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö, Davidsons tryckeri, Växjö (2006) 2.  
15 Skolverket (2006) 3.
16 Ibid.
17 Skolverket (2006) 4. 
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ramar  för  hur  samvaron i  klassrummet  ska  fungera  när  det  gäller  oro och stök  i  klassrummet. 

Ordningsreglerna kan även omfatta hur eleverna skall förhålla sig till varandra så att det inte blir 

slagsmål och bråk samt hur risk för slagsmål och bråk skall kunna elimineras. Fusk, skolk och sena 

ankomster räknas upp och av ordningsreglerna bör det även framgå vilka konsekvenserna av fusk, 

skolk  och  upprepade  sena  ankomster  kan  leda  till.  Ordningsreglerna  kan  även  syfta  till 

bestämmelser om bärande av symboler, utdelning av flygblad samt affischering. Skolans regler får 

dock inte användas för att inskränka yttrande- eller tryckfriheten. Skolan skall spegla de regler som 

gäller för samhället i övrigt.18

När det gäller klädsel och personlig integritet skriver skolverket att elever och personal tillsammans 

skall komma överens om vilka regler som ska gälla men de skriver också att i speciella fall får 

skolledningen ta beslut om enskilda elevers klädsel. Skolans ordningsregler kan även röra störande 

och farliga föremål. Störande föremål kan till exempel vara mobiltelefoner som ska vara avstängda 

och kan insamlas och förvaras hos läraren under lektionen. Farliga föremål som knivar eller andra 

vapen   utgör  hot  om  säkerheten  och  förbjuds  med  hänvisning  till  knivförbudslagen  och 

vapenlagen.19 

Som avslutning på rapporten beskriver  skolverket  vad en skola kan göra om elever  inte  följer  

ordningsreglerna. Processen om utarbetandet och förankringen av ordningsreglerna och att eleverna 

har inflytande över de regler som sätts upp spelar en viktig roll och har en del i skolans uppdrag om 

att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare att göra. De menar att:

Om en  elev  inte  accepterar  en  viss  regel  är  det  viktigt  att  förklara  innebörden  av  att  de  tagits  fram i 

demokratisk ordning. Liksom i samhället i övrigt måste man följa sådana regler oavsett vilken personlig  

uppfattning man har om dessa.20

Samtal med eleven som bryter mot reglerna,  med personal  och hemmet räknas också upp som 

konsekvenser  för  den  elev  som bryter  mot  reglerna.  Samtalen  kan  leda  till  att  aktiva  åtgärder 

tillämpas  för  eleven.  Detta  kan  gälla  pedagogiska  överväganden  och  förändringar  i 

undervisningssituationen  för  eleven.  Grundskolan  kan  ej  stänga  av  elever  men  om det  går  att 

motivera att eleven får bättre stöd för att nå kunskapsmålen i en annan skola, eller garantera andra  

elever  arbetsro  och  trygghet  kan  en  förflyttning  från  en  skola  till  en  annan  vara  en  lösning. 

Gymnasieskolan har befogenheter att förvisa elever under en viss tid om elevens uppförande kan 

18 Skolverket (2006) 5.
19 Skolverket (2006) 6.
20 Skolverket (2006) 7.
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vara skadligt för andra eller om det finns andra särskilda själ. När det gäller en polisanmälan har  

skolan ingen ingen laglig skyldighet  att  anmäla om en elev begår ett  brott  men skolan bör ha 

riktlinjer för agerande i sådana situationer.21 

3.1.3 Skolans fostransuppdrag 

Man skulle kunna se på ordningsregler i skolan som en del i skolans fostransuppdrag. I skollagen 

från 2010  kapitel 1, 4§ framhålls skolans fostrande uppdrag, ”utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det  svenska  samhället  vilar  på”  samt  att  skolan  skall  främja  elevers  ”allsidiga  personliga 

utveckling  till  aktiva,  kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och  medborgare.”22 

Läroplanen för gymnasieskolan från 2011, samt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet  från  samma  år,  framhålls  också  skolans  fostrande  uppdrag  under  rubriken 

Grundläggande värden:

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

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.  

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.23

Ett avsiktligt formande av barn och unga i väsentliga avseenden innebär den fostran som vi i dag 

talar om. Fjällström ställer frågorna ”varför fostran skall ges,  vem som skall bestämma över den, 

vad den ska innehålla och  hur den ska ges?”24 Han menar att grundläggande förutsättning för att 

bedriva fostran är att samhället har ett gemensamt ansvar för barns fostran och utifrån genomtänkta 

ideal. Han ställer sig även frågan om vi kanske hellre borde försöka avfostra barnen genom att skala 

bort att uttänkt påverkan och moral?25 

Under 1900-talet har skolväsendet dominerats av den progressiva pedagogiken där fokus riktades 

mot  skolans  fostransuppdrag.  Skolan  skulle  genom en  demokratisk  fostran  fostra  eleverna  till 

medborgare rustande för det moderna samhället. Eleverna skulle även fostras till fria, självständiga 

och harmoniska människor. Detta blev framträdande i de riktlinjer för skolsystemet som 1946års 

21 Skolverket (2006) 7. 
22 Skollagen 2010:800 kapitel 1, §4. 
23 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Edita, Västerås 

(2011) 5.
24 Fjällström Roger, Skolområdets etik: en studie i skolans fostran, Studentlitteratur, Lund (2004) 37. 
25 Fjällström (2004) 37-38.
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skolkommission drog upp.26 Förutom skolans uppdrag som demokratiserade fostran betonas även 

skolans uppgift som fostran av elevernas personlighet och karaktär, ”skolans mest markpåliggande 

men också svåraste uppgift är den karaktärsdanande och personlighetsbildande fostran.27” Synen på 

fostransuppdraget  som skolkommissionen befäste  tycks  vara  den syn  som även präglar  dagens 

skola.28 Det  dagens  läroplaner,  i  detta  avseende,  uttrycker  är  alltså  inte  baserat  på  pedagogisk 

forskning eller nyvunna insikter utan läroplanen motsvarar de värden som finns i det omgivande 

samhället.  Läroplanen speglar de aktuella värderingar och uppfattningar inte bara i det politiska 

livet utan även i till exempel näringslivet.29

3.1.4 Skolans fostransuppdrag i praktiken

Enligt Colberg kan skolans uppdrag som värdeförmedlare och lärares moraliska uppdrag i praktiken 

ske  genom  moraliska  instruktioner,  moraliska  konversationer eller  moraliska  interaktioner.  De 

moraliska instruktionerna består av att fostraren (läraren i det här fallet) talar om för en elev vad 

som är tillåtet eller inte tillåtet och de moraliska instruktionerna är inriktade på handlingar eller 

normer. Normer utgörs av regler som styr handlandet ibland utan att individen är medveten om 

dem.  En  moralisk  instruktion  kan till  exempel  vara  en  tillsägelse  om att  sluta  slåss.  Moralisk 

konversation  utgår  istället  från  att  elever  och  lärare  diskuterar  och  tar  ställning  till  moraliska 

problem där problemet identifieras och utreds. Eleverna ges chans att utveckla och formulera sina 

egna moraliska ståndpunkter. Moralisk interaktion riktar fokus mot det moraliska klimatet och de 

moraliska relationerna mellan elever och lärare med inriktning på lärarens beteende. Hur elever blir 

behandlade av sin lärare har stor betydelse för elevens självuppfattning och hur hen30 ser på andra.31 

Thornberg tar upp begreppet  värdepedagogik  och menar att det är den pedagogiska institutionens 

undervisning  om,  utbildning  och fostran  i  värdefrågor  som rör  moraliska  värden  och  politiska 

värden som till exempel demokrati och vad som är rätt och fel. Han menar också att när det gäller  

värdefrågor i utbildningen så framkommer två aspekter av dessa, explicita och  implicita. Explicit 
26 Qvarsebo Jonas, Skolbarnets fostran – Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962, Linköpings 

universitet, Linköping (2006) 56.
27 Skolkommission, 1946års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets  

utveckling, Stockholm (1948) 20. 
28 Fjällström (2004) 54.
29 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, Liber, Stockholm (2010) 14.  
30 Könsneutralt pronomen. Ett ännu inte vedertaget begrepp inom det svenska språket, men med tanke på den 

stundande politiska debatten kring ordet och dess ökande användning i det svenska språket anser jag att det finns själ 
till att i detta arbete använda ordet vid de tillfällen där det inte finns ett syfte till att avslöja könstillhörighet. Valet av 
ett könsneutralt pronomen tillför ett neutralt synsätt på eleven som individ och förhindrar att läsaren överför sina 
invanda föreställningar om kön och tillhörighet på de intervjuade eleverna eller andra elever som beskrivs i denna 
uppsats. 

31 Colberg Gunnel, Lärares moraliska praktik i Skolans moraliska och demokratiska praktik, red. Colberg Gunnel, 
Linköpings universitet, Linköping (2004) 11-22. 
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värdepedagogik refererar till de normer och värden som elever ska förhålla sig till enligt skolan och 

handlar om det uttalade metoder som lärare eller skolan använder sig av för att skapa lärtillfällen för 

eleverna  när  det  gäller  värdefrågor.  Det  kan  till  exempel  handla  om  när  elever  och  lärare 

tillsammans utarbetar ordningsregler för klassrummet. Implicit värdepedagogik riktar sig mot de 

värden och normer som lärare förmedlar till elever genom handlingar, aktiviteter eller arrangemang. 

Den implicita värdepedagogiken är outtalad och kommer till uttryck genom att läraren fungerar som 

förebild för eleverna. Även attityder och skolans organisation uttrycker det implicita. Ett exempel 

på  detta  är  när  en  lärare  använder  skoldemokratiska  möten  och  låter  eleverna  tro  att  de  är 

medbestämmande men i själva verket är det lärarens egna intressen som drivs igenom.32   

Induktion och maktutövning beskriver Thornberg som två strategier när det gäller fostran. Induktion 

innebär att den vuxne resonerar med barnet samt förklarar varför de förväntar sig ett visst beteende. 

Den vuxnes förväntningar eller krav får då för barnet logiska grunder. I maktutövning hävdar den 

vuxne sin makt mot barnet för att få barnet att lyda och göra som den vuxna säger.33 Thornberg 

skriver att:

mycket av lärares moraliska påverkan eller värdepåverkan tycks vara djupt inbäddade i det dagliga livet i  

skolan och sker mer eller  mindre utan att  lärare är  medvetna om det eller tänker på det.  […] det  finns 

inkonsekvenser i lärares värdepedagogiska praktik som både kan förvirra och provocera eleverna.34

Han menar att det är viktigt att väcka frågor angående den värdepedagogiska praktiken i skolan och 

att det är viktigt det är att lärare får verktygen i form av kunskap och färdigheter till  att kunna 

hantera den komplexa skolverksamheten och de situationer som uppstår i den.35 

3.2 Teoretiska perspektiv 

Brody införde begreppet, ”Den dolda läroplanen” i den svenska skolan och begreppet syftar till de 

oskrivna regler som finns i skolan. Den franske filosofen och idéhistorikern Foucault riktade kritik 

mot samhälleliga institutioner som till exempel skolan och maktutövande i samhället.  Deras två 

teorier  om pedagogik  och maktteknik  presenteras  nedan.  Dessa två  teorier  följs  av  Thornbergs 

kategorisering av ordningsregler i  skolan.  Till  sist  beskrivs begreppet domänteori.  Dessa teorier 

32 Thornberg Robert, Dunkla vrår i skolans värdepedagogiska praktik i Skolans moraliska och demokratiska praktik, 
red. Colberg Gunnel, Linköpings universitet, Linköping (2004) 28-33.

33 Thornberg (2004) 34-35.
34 Thornberg (2004) 44.
35 Ibid. 
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används med fördel i studiens analys men har inte ett strikt deduktivt syfte utan snarare syftar till att 

en abduktiv ansats och det är främst i studiens diskussionen som resultatet och teorierna jämförs 

och diskuteras. 

3.2.1 Den dolda läroplanen 

Begreppet ”Den dolda läroplanen” (the hidden curriculum) kommer ursprungligen från pedagogens 

Jacksons studie  Life in classroom där han studerat elever och lärares livsföring i olika klassrum 

under 1960-talet.36 Brody överförde begreppet till den svenska skolan och begreppet syftar till de 

oskrivna regler som finns i skolan, till exempel att elever skall sitta tysta, vänta på sin tur, räcka upp 

handen, underkasta sig makt, undertrycka sina egna erfarenheter etc. ”Den dolda läroplanen” blir en 

del i skolans fostran av eleverna och kan vara bra på så sätt att eleverna lär sig arbetsrutiner och 

vanligt folkvett som att inte prata i munnen på varandra, passa tider osv. Det som är av ondo när det 

gäller den dolda läroplanen är det faktum att den är dold och att lärare ofta tror sig lära ut ett visst 

ämne, tex svenska, men inte undersöker vad eleverna lär sig därutöver.37 

”Den dolda läroplanens” krav är förbundna med undervisningens ramar, hur skolan som institution 

fungerar men indirekt är den dolda läroplanens krav också förbundna med skolans samhälleliga 

funktioner,  som  att  till  exempel  förbereda  elever  inför  ett  liv  som  samhällsmedborgare  och 

löntagare. Broady tror inte att det är möjligt att avskaffa den dolda läroplanen men anser att man 

borde arbeta för att förändras och göras mindre dold. Genom att studera hur maktförhållanden i 

skolan upprätthålls görs det möjligt att förklara skolans sociala liv och undervisning. Problemet med 

den dolda läroplanen är att  den inte ger tillfälle till  förändring och införandet av nya tankesätt 

eftersom den är dold och lärare är omedvetna om den.38 Broady menar att:

Många inslag i undervisningen och skolans sociala liv förblir oförståeliga så länge vi tolkar dem som uttryck 

för medvetna åsikter hos lärarna och andra, men blir begripliga som led i upprättandet av maktförhållanden.39 

Han ger ett exempel från sin egen tid som nyutexaminerad lärare då han förundrades över hur hans 

kollegor la ner mycket tid i kampen att få eleverna till att inte tugga tuggummi och ha på sig jackor i 

klassrummet. Med tiden upptäckte han hur han själv även gick in i denna kamp med eleverna, ”dels 

kanske av kollegiala själ men framför allt för att eleverna skulle veta vem som var herren på täppan 

36 Jacksson, Philip, Life in classroom, Teachers College Press, New York (1990).   
37 Broady Donald, Den dolda läroplanen, Stockholm, KRUT, (1998/1980) 3.
38 Broady (1998/1980) 28ff.
39 Broady (1998/1980) 19.
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så att undervisningen kunde rulla på lite bättre.”40 Detta skedde utan en medveten avsikt och det var 

först  långt  senare  som Broady insåg  hur  viktiga  dessa  typer  av  symboliska  bataljer  är  för  att 

konfirmera maktförhållanden på en skola. Tuggummit blir snarare en symbolisk maktkamp mellan 

lärare  och  elever.   Dessa  maktförhållanden  är  inte  givna  en  gång  för  alla  utan  måste  ständigt 

”bekräftas, konsolideras och preciseras”.41

3.2.2 Skolan som maktutövare

Man  skulle  kunna  beskriva  Foucaults  studier  som  ”undersökningar  av  de  historiskt  variabla 

relationerna  mellan  makt,  kunskap och  subjektivitet.”42 Stora  delar  av  Foucaults  författarskap 

handlar om hur makt utövas utan att den är synlig. Den symboliseras av stora auktoriteter, som 

fängelser eller sjukhus, samt inom pedagogiken till exempel skola eller familjen och ”verkar genom 

synliggörande  och  produktion  av  kunskap  om  de  människor  ledningen,  påverkande  eller 

maktutövandet riktar sig mot.”43 Det innebär att makt inte bara tar sig i uttryck i synliga företeelser 

som  tvång,  förtryck  eller  våld  utan  skulle  i  ett  pedagogiskt  sammanhang  kunna  handla  om 

examination,  övervakning,  uppdelning  av  rum,  schematisering  av  tid  etc.  Till  skillnad  från  de 

maktformer som under  1600 och 1700-talet  syftade till  att  upprätthålla  en härskares herravälde 

kännetecknas den moderna maktutövningen av att den har individerna och samhället som mål och 

försöker forma individerna, deras aktiviteter och relationen till andra individer. Dessa makttekniker 

handlar alltså inte om att kuva människor utan om att disciplinera dem till att bli effektiva, nyttiga 

och lydiga.44 Fouacault menar att:

Diciplinsystemen utbildar en ”underordnad” uppsättning straff; de inrutar ett område som lagarna lämnar 

öppet; de stämplar och bestraffar en samling företeelser som är så pass relativt obetydliga att de undandrar  

sig de stora straffsystemen.45

I alla disciplinära system, till exempel skolan råder alltså ett system av bestraffningar, som gäller 

arbetstiden, verksamheten, uppträdandet, sättet att yttra sig på, kroppen och sexualiteten.46 

40 Ibid.
41 Broady (1998/1980) 19.
42 Herman Stefan, Michael Foucault – pedagogik som maktteknik, i Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, Gytz 

Olesen Søren & Møller Pedersen Peter (red.) Studentlitteratur, Lund (2004) 83.  
43 Herman (2004) 84.  
44 Herman (2004) 89ff.
45 Foucault Michael, Övervakning och straff: fängelsets födelse, Arkiv, Lund (1987/2003) 179.
46 Ibid.
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3.2.3 Kategorisering av ordningsregler i skolan

Regler är de normer som är klart uttalade eller nedskrivna och klassas därför som formella normer.  

Normer  kan även  vara  informella,  det  vill  säga,  icke  uttalade  eller  nedskrivna  normer  för  det 

vardagliga livet. Dessa regler är ofta självklara, underförstådda och omedvetna. Man kan även tala 

om relationella, strukturerande, skyddande, personella och etikettsregler. De relationella reglerna 

handlar om hur man bör vara mot varandra, till exempel ett förbud mot mobbning eller kränkning.  

Strukturerade regler riktar sig mot skolans aktiviteter och till  att strukturera och upprätthålla de 

miljöer som aktiviteterna utspelar sig i. Skyddande regler handlar om säkerhet och hälsa medan 

personella  regler  manar  elever  till  att  reflektera  över  sitt  eget  beteende  och ta  ansvar  för  sina 

handlingar. Etikettsregler uttrycker hur man ska uppföra sig i sociala sammanhang och bygger på 

tradition och sedvänja i skolan och samhället.47 

Denna kategorisering  av  olika sorters  regler  betyder  inte  att  en  regel  hör  hemma bara i  en av 

kategorierna.  En regler  kan mycket  väl  tillhöra flera  av kategorierna.  Ett  förbud mot  att  tugga 

tuggummi kan se som en etikettsregel, men kan också ses som en skyddande regler med omsorg om 

elevers tandhälsa om tuggummit innehåller socker och kan skada tänderna. Men om regeln inte 

skiljer  mellan  tuggummin  av  socker  och  andra  typer  av  tuggummin  som är  bra  för  tänderna 

motverkar regeln sitt syfte att vara skyddande och regeln blir endast en etikettregel som menar att 

det är ohyfsat och ovårdat att tugga tuggummi i skolan.48

3.2.4 Domänteori

Domänteori  är  ett  begrepp myntat  av  Amerikanska  forskare  som har  med barns  utveckling  av 

sociala normer att  göra.  Det är  en teori  om hur barn och unga konstruerar sin sociala kunskap 

genom deras samverkan med sin sociala miljö.49 

Moralisk och konventionell domän

Ett antagande inom domänteorin är att när det gäller sociala normer, gör människor skillnad mellan 

moraliska och konventionella normer. Dessa normer utgör två typer av domäner i människan där de 

sociala kunskaperna utvecklas. I den moraliska domänen konstrueras och utvecklas en uppfattning 

om rättvisa,  rättigheter  och  andras  välmående samt  handlingar  som medför  konsekvenser  inom 

dessa områden. I den konventionella domänen konstrueras och utvecklas människors uppfattning 

47 Thornberg Robert, Det sociala livet i skolan, Socialpsykologi för lärare, Liber, Stockholm (2006b) 31-32. 
48 Thornberg Robert (2006b) 33. 
49 Colnerud Gunnel, Thornberg Robert, Värdepedagogik i internationell belysning, Statens skolverk, Stockholm (2003) 

69 -70.

14



om sociala konventioner.  Dessa konventioner innebär kontexten människan lever i det vill  säga 

sociala normer och förväntningar i samhället:

Moral issues are viewed to be independent of the existanse of social norms and genrealizable across 

contexts, societies, and culture. Social conventions, on the other hand, are rule dependent, and their 

normative forse holds only withinthe social system within which the rule was formed.50 

Moraliska  normer  bedöms  utifrån  hur  en  viss  handling  kan  vara  orättvis  eller  skada  medan 

konventionella  normer  bedöms  utifrån  sociala  koder  eller  en  auktoriteters  förväntningar.51 Ett 

exempel på moraliska normer inom skolan skulle kunna vara en regler om att man inte skall slå 

varandra, medan en konventionell regler skulle kunna innebära ett förbud mot att ha på sig mössa 

inomhus. 

Moraliska konventioner skulle kunna ses som en del av de sociala konventionerna om man ser på 

moralitet som socialt konstruerade. Domänteorin syftar däremot inte till att förklara vad moral är,  

utan syftar till att förklara hur barn och ungdomar konstruerar föreställningar om vad som är rätt 

och fel och teorin pekar på att:

Det föreligger  olika typer av sociala erfarenheter  ur vilka barn och ungdomar konstruerar social kunskap, 

vilket i sin tur leder till att social kunskap organiseras och utvecklas i skilda domäner – barn och unga tycks 

själva skilja mellan normer och handlingar som har att göra med rättvisa och andras väl å ena sidan och  

normer och handlingar som har att göra med sociala konventioner å andra sidan.52  

Studier visar att barn och ungdomar skiljer mellan etik och etikett när det gäller normer och regler 

De två domänerna visar två vägar till barns utveckling och hjälper även till att förstå själva moralen. 

För moralen kan i många fall även tillämpas på sociala system ”but contrasts with convention that it 

is not determined by existing uniformities.”53 Det har även visat  sig att  när man studerat barns 

förhållande till regler och normer så är de regler som till exempel gäller att inte slåss som ses som 

en oföränderlig överenskommelse och barn upplever det som fel även om ingen auktoritet satt upp 

regeln.54 

50 Nucci Larry P, Education in the moral domain, Cambridge University Press, Cambridge (2001) 10.
51 Nucci (2001) 10.
52 Colnerud, Thornberg (2003) 29-30.
53 Turiel, Elliot, Culture of morality: Social Development, Context and Conflict, Cambridge University Press, New 

York, (2002) 109. 
54 Turiel (2002) 111.
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Personlig domän 

En tredje domän, i vilken barn konstruerar beteenden som handlar om personliga val och integritet 

snarare  än  moraliska  eller  sociala  regler,  kallas  för  personlig  domän.  I  denna  domän  ryms 

handlingar som har med individen själv att göra, individens personliga val som utifrån individen 

själv är viktiga och ses ligga utanför andras bestämmande. Det kan handla om vad individen väljer 

att ha för frisyr, vilka vänner den väljer att umgås med etc.55 De personliga handlingarna värderas 

inte utifrån vad som är rätt eller fel utan efter önskemål och val.56 Ofta ses moral och personlig 

frihet  som  motsatsen  till  varandra  men  istället  utgår  domänteorin  fån  att  människors  sociala 

utveckling påverkas av att den moraliska, konventionella och personliga domänen interagerar med 

varandra.  Nucci  menar  att  ”people  are  simultaneously  individualistic  and  other  directed, 

autonomous and interdependent. ”57 En pågående diskussion handlar om hur mycket det personliga 

konstrueras  i  dialog  med  andra  människor,  med  sociala  normer  och  kulturella  metaforer.  Det 

personliga skulle då kunna ses som en funktion av sin historiska och kulturella kontext.58 

Domänöverlappning

De  tre  domänerna  tenderar  att  överlappa  varandra.  Domänmixning innebär  att  den  moraliska 

domänen är i konflikt eller i samspel med den konventionella. Att stå i en kö är en social konvention 

men ett kösystem med turtagande där igen tränger sig före den andra vilket skapar rättvisa bland 

individerna i kön vilket visar på ett samspel mellan de två domänerna. En konflikt mellan de två 

domänerna  kan  till  exempel  vara  när  sociala  konventioner  som könsnormer  bidrar  till  att  till 

exempel  strukturera  familjesystem  men  som  samtidigt  resulterar  i  att  ett  kön  hamnar  i  en 

maktposition.59 

En annan form av  överlappning är  andra ordningens  moraliska  skeenden (second  order  moral 

event) och uppstår när en överträdelse mot en stark konvention orsakar andra människor, som lever 

under konventionen, psykiskt lidande. Till exempel så skulle en person som kommer i baddräkt till 

en begravning orsaka psykiskt lidande för de sörjande.60 

55 Killen Melanie, Nucci P. Larry,  Morality, autonomy, and social conflict,  in Morality in everyday life,  
Developmental perspective, edited by Killen, Melanie, Hart Daniel, Cambridge press, Cambridge (1999) 76-77.    

56 Nucci, P. Larry, Morality and the personal sphere of actions, in Values and knowledge, edited by Reed Edwars S., 
Turiel Elliot, Browm Terrance, Lawrence Erlbaum Assosiates (1996) 42. 

57 Nucci (2001) 53.
58 Nucci (1996) 44. 
59 Colnerud & Thornberg (2003) 85.
60 Nucci (2001) 77.
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3.3 Tidigare forskning

Nedan  presenteras  tidigare  studier  i  området.  Wester  och  Thornberg  har  studerat  elever  i 

grundskolan i Sverige gällande deras uppfattning om de uppförandekoder som finns i skolan samt 

elevers upplevelser och uppfattning om regler och normer i skolan. Studier på gymnasieelevers 

upplevelser och uppfattning av ordningsregler i skolan har gjorts i Turkiet och i Kanada vilket också 

presenteras nedan. Studien som gjordes av Bekir i Turkiet belyser manliga och kvinnliga elevers 

olika uppfattning i vissa avseenden när det gäller ordningsregler i skolan. 

Wester har i sin avhandling analyserat uppförandenormer i retorik och praktik genom en studie i tre 

niondeklasser i Sverige. Utifrån sex teman; språkbruk, prat, lek, normer när det gäller att be om 

hjälp,  beröm  och  tillsägelser  samt  lektionens  början  och  sluts,  menar  hon  att  det  framträder 

gemensamma uppförandenormer i de tre skolorna. Wester menar att dessa uppförandenormer har 

tydliga hänvisningar till läroplanen, men att dessa värden även är så allmänna och vedertagna i vårt 

samhälle att de skulle med eller utan läroplanen ha framträtt i studien. Vidare menar Wester att 

läroplanen kan problematiseras i relation till skolans fostransuppdrag.61 De frågor som skulle kunna 

diskuteras menar hon är:

Skall  skolan  fostra  eleverna  i  betydelsen  att  lära  dem  att  uppföra  sig  på  ett  speciellt  sätt?  Ska  

värdegrundsarbetet vara korrigerande och normerande eller inte? Eller är det så att värdegrundsarbetet per 

definition är normerande och korrigerande?62 

Framträdande i studien är även konflikter mellan motstridiga värden i läroplanen, till exempel om 

läraren skall prioritera handlingar som gynnar en individ eller kollektivet i ett visst sammanhang. 

När det gäller skolans identitetsarbete ser Wester ett mönster som sammanfaller med en analys om 

att skolan i dag fokuserar på att lära eleverna vem de är snarare än vad de kan bli. Därför är det  

viktigt att föra en diskussion om hur skolans fostransuppdrag som identitetsarbete gynnar elever 

med etniskt svensk bakgrund från medelklass och missgynnar andra etniska bakgrunder och annan 

socioekonomisk bakgrund. Resultatet visar även att både elever och lärare vill ha ordning i skolan 

och en förutsättning för att detta skall ske är att eleverna vet vilka regler som gäller och att reglerna 

är motiverade. Eleverna i studien visar på att de vill ha en strängare lärare, en tydligare ledare. 

Resultatet visar även att det främst är pojkar som stör ordningen men att de förväntas ha ett sådan 

uppträdande och därför ursäktas för det. 

61 Wester (2008) 214.
62 Wester (2008) 214. 
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Det Thornberg kallar relationella regler kan likställas med det andra forskare har kallat moraliska 

regler och de han kallar strukturerande och etikettsregler kan jämföras med konventionella normer. 

Enligt Thornberg visar olika studier att elever förväntar sig att skolan har relationella regler och att  

de även anser att  strukturella regler ej  skall överträdas. Elever är kritiska till  orättvisa och icke 

konsekventa regler samt regler som de upplever som omotiverade, till exempel att att man inte får 

vara inomhus under rasterna.63 

I  sin avhandling från 2002-2004 har Thornberg studerat den vardagliga värdepedagogiken i  två 

klasser i grundskolans tidigare årskurser. Genom observationer och intervjuer har Thornberg band 

annat studerat hur elever och lärare förhåller sig till och vad de tycker om normer och regler inom 

skolan.64 När  det  gäller  relationella,  strukturerande  och  skyddande  regler  stämmer  lärares 

förklaringar  till  reglerna  överens  med  eleverna  meningsskapande  av  dem.  Eleverna  motiverar 

rationella regler med rationella förklaringar till exempel inte göra andra illa, alla ska trivas osv. 

Strukturerande regler motiveras med strukturella förklaringar, till exempel att inte störa aktiviteter. 

Skyddande regler motiveras utifrån skyddande förklaringar, att förhindra olyckor och ohälsa. När 

det kommer till etikettsreglerna har eleverna svårare att motivera dessa. De svarar att de inte vet 

varför reglerna finns, att det är regler som lärare bestämt och konstaterar att det helt enkelt är en 

regel. De relationella och de skyddande reglerna ser eleverna som viktigast men de strukturerande 

reglerna skattas också högt. Etikettsreglerna uppfattas som minst viktiga, onödiga eller dåliga. Om 

eleverna inte själva tror på förklaringen till regeln tycks de inte värdera denna regel så högt.65  

I  ytterligare  en  studie  av  Thornberg  som  gjordes  2010,  studerades  även  här  grundskolebarns 

uppfattning om skolans regler. Utifrån att hypotetiskt beskriva situationer gällande skolans regler 

fick eleverna genom en enkät värdera och resonera kring regler. En fiktiv situation beskrevs och 

eleverna fick ta ställning till fiktiva elevers handlingssätt efter att regler som förbjudit handlingen 

tagits bort av lärare. De fick med hjälp av en skala bedöma om handlingen är okej eller  inte okej. 

Efterföljande frågor ställdes också om varför de svarat som de gjort.66

63 Thornberg Robert (2006b) 38. 
64 Thornberg Robert, Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever, Institutionen  

för beteendevetenskap, Lindköpings universitet, Lindköping (2006a) 195. 
65 Thornberg (2006a) 196.
66 Thornberg Robert,  A Study of Children's Conceptions of School Rules by Investigating Their Judgements of  

Transgressions in the Absence of Rules in Educaitional Psychology, v30, n5, 583-603 (2010). Academic Search 
Premier via ERIC http://www.eric.ed.gov/. 
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Med stöd  i  tidigare  forskning  i  ämnet  prövades  hypotesen  att  elever  anger  moraliska  själ  till 

moraliska överträdelser, strukturella själ till strukturella överträdelser, skyddande själ till skyddande 

överträdelser  och  indifferenta  själ  (hänvisar  till  att  de  inte  gör  någon  skillnad)  gällande 

etikettöverträdelser,  vilket  visade  sig  stämma.  Studien  visar,  i  likhet  med  tidigare  studier  att 

eleverna  var  mer  negativt  inställda  till  handlingar  som  bryter  mot  moraliska  regler  och  mer 

accepterande till handlingar som bryter mot etikettsregler.67

En analys av regler i klassrummet på gymnasiet (secondary school) gjordes i Turkiet 2006. Syftet 

med studien vad att analysera processen för planering, förberedelser, tillämpning och utvärdering av 

regler  i  klassrummet  utifrån  utexaminerade  elevers  erfarenheter  om sin tid  på gymnasieskolan. 

Resultatet visar att eleverna ansåg att regler i klassrummet, som i enlighet med allmänna lagar som 

respekterar elevernas individuella rättigheter, spelade en viktig roll för skapandet av en demokratisk 

klassrumsatmosfär.  Eleverna  ansåg  dock  att  reglerna  inte  tjänar  till  att  befästa  respekt  för 

auktoriteter och att lärare inte var kapabla till att upprätta regler. Majoriteten av eleverna såg regler 

som nödvändiga när det  gäller  effektiv undervisning och klassrummets ordning. När det  gällde 

påståenden om att ”regler är utformade för att styra klassen systematiskt”, ”regler lär ur respekt för 

auktoriteter”, ”regler bidrar till en mer effektiv utbildning när det gäller tidsplanering” och ”regler 

är hjälpfulla när det gäller att lösa problem mellan elever” instämmer manliga elever med dessa 

påstående medan kvinnliga elever tenderar att inte hålla med. 68

När det gäller hur reglerna tillämpas anser eleverna att lärare är dåliga förebilder när det gäller  

tillämpning av regler, men elevernas erfarenheter är också att reglerna tillämpas lika för alla och att 

de som lyder reglerna behandlas rättvist. De manliga eleverna tenderade att tycka att reglerna ofta är 

måttliga och balanserade i högre grad än de kvinnliga eleverna. Att bryta mot regler tolererades inte 

av de flesta elever och deras erfarenheter säger att elever som bryter mot regler oftast straffas för 

det. När det gällde konsekvenser av att regler inte följs visade de manliga och kvinnliga elevernas 

erfarenheter vara olika. Påståendena handlade om att ”påföljderna av regler som bryts är rationella”, 

”reglerna fortsätter att gälla till ett förväntat beteendet har förvärvats”, ”regler som orsakar negativa 

resultat granskas” och ”några möten anordnas för att eleverna skall på utvärdera reglerna”. Fler 

manliga än kvinnliga elever angav dessa påståenden som erfarenheter, medan fler kvinnor än män 

angav att ”brott mot regler leder till att detta rapporteras till hemmet” som erfarenhet.69

67 Thornberg (2010).
68 Buluc Bekir, ”An analys of Classroom Rules in Secondary Schools in Turkey”, Educational Resarch Quartrely, v29 

n3 p30-51 (2006). Academic Search Premier via ERIC http://www.eric.ed.gov/. 
69 Buluc (2006).
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I  Kanada  gjordes  2007  en  studie  om  hur  elever  i  gymnasiet  (secondary  school)  uppfattar 

ordningsregler. Även deras erfarenheter om skolans ordningsregler (codes of conduct) studerades. 

Genom  gruppintervjuer  och  tillhörande  diskussion  fick  elever  kategorisera  olika  specifika 

ordningsregler under kategorieten ”bra”, ”dåliga” och ”kontroversiella” och de fann att vissa regler 

var mycket mer accepterade än andra. När det gällde regler i form av förbud mot droger, alkohol 

och vapen höll i stort sätt alla de intervjuade eleverna med att dessa regler är bra och måste finnas 

på en skola och ingen egentlig diskussion kring dessa regler startades. När det gällde mindre, mer 

vardagliga regler som till exempel förbud mot mobiltelefoner eller förbud mot ovårdad språk, blev 

dess regler ett föremål för debatt mellan eleverna där en del tyckte att sådan regler var dumma 

medan andra såg fördelar med dem.70 

De regler som ifrågasattes gjorde det  med motiveringen om att  de var  opraktiska,  till  exempel 

tyckte  eleverna  att  de  borde  få  använda  ytterkläder  inomhus  i  händelse  av  ett  kallt  klassrum. 

Kontexten  kring regler spelade också roll för om det ifrågasattes. En regel som passar in en en 

specifik situation, till exempel att inte ha mobilen i klassrummet, visade sig inte har samma relevans 

under  lunchrasten  då  mobiltelefonen  borde  få  medtas.  Reglerna  diskuterades  även  utifrån  hur 

konsekventa eller  inte konsekventa de är till exempel mellan olika skolor eller hur de praktiseras 

olika av olika lärare och i olika klassrum. I vissa fall såg de inkonsekvensen som ett hycklande, 

speciellt  om  lärare  och  annan  skolpersonal  inte  själva  följde  reglerna.  En  annan  vinkling  av 

inkonsekvens  togs  upp  och  handlade  om  att  reglers  inkonsekvens  gentemot  olika  elever.  De 

upplevde till exempel att elever som sedan tidigare varit i konflikt med reglerna hade större risk att 

återigen hamna i  trubbel  medan andra elever  inte  tidigare brutit  mot  samma regler,  ignorerats. 

Elever med utstickande klädstil eller hår samt elever som var politiskt engagerade kände sig mer 

utsatta för att få problem medan elever som stod på god fot med skolans personal upplevde att de 

kom undan lättare.71 

Undersökningen visar även att många av eleverna brukade utmana de regler som de upplevde som 

dåliga, genom att bryta och/eller på andra sätt sätta sig upp mot dem. Det framkom också att stor del 

av dessa elever sökt stöd från föräldrar eller andra vuxna och att förekomsten eller frånvaron av ett 

sånt stöd visat sig vara avgörande för elevens framgång i konflikten. 

70 Raby Rebecca, Domitrek Julie, Slippery as fish... But already caught? Secondary students engagement with school 
rules, Canadian journalof Education, v30 n3 p.931-957 (2007). Academic Search Premier via ERIC 
http://www.eric.ed.gov/

71 Ibid. 

20

http://www.eric.ed.gov/


Det diskuterades även situationer där det var fel att bryta mot regeln, men samtidigt nödvändigt. Till 

exempel  att  lämna  ett  klassrum  under  lektionstid  för  att  trösta  en  vän  som  genomgår  en 

familjekris.72 

Studien  analyserar  slutligen  elevers  brytande  mot  reglerna.  Regelbrotten  kan  förklaras  ur  ett 

klassiskt perspektiv som en avvikelse eller ett ungdomligt uppror men ur ett annat perspektiv  kan 

man se på elever brytande mot regler som ett motstånd mot institutionella, ålder och klassbundna 

hierarkiska struktur.  Genom att  beskriva elevers regelbrott  på detta  sätt  är  de att  betraktas som 

motstånd  och  de  strukturella  ojämlikheter  som  finns  i  skolan  uppenbaras,  och  eleverna  blir 

rationella individer som hanterar orättvisor på ett sätt som är praktiskt för dem. Att utmana genom 

att bryta regler har däremot visar sig vara ett ganska ineffektivt sätt. Istället för att skapa solidaritet 

och  förändring  skapar  det  snarare  oroligheter  bland  eleverna,  bekräftar  teorin  om  att  unga 

människor tenderar till tanklösa uppror etc. och bidrar till att utöka regler och tillämpning. Men 

eleverna i studien har svårt att hitta andra sätt att påverka reglerna. Antigen bryter man mot dem 

eller följer dem.73 

Tidigare forskning visar att elever värderar ordningsregler olika och är positiva till vissa typer av 

regler och negativa till  andra typer av regler. Elever i  tidigare studier tycks värdera relationella 

regler högt och etikettregler lågt. De regler som elever värderar högt är även de regler som de kan 

motivera. Regler som de inte själva förstår syftet med är de regler som de ser som mindre viktiga. 

Denna studie syftar  till  att  komplettera tidigare forskning om hur elever uppfattar  och värderar 

ordningsregler i skolan samt elevernas meningsskapande av reglerna. Tidigare forskning i Sverige 

har lagt fokus på grundskoleelevers uppfattning och upplevelser av ordningsregler men forskning 

kring  gymnasieelevers  värderingar  saknas.  Med  tanke  på  att  ordningsregler  i  skolan  är  ett 

omdebatterat ämne samt att tidigare forskning visat att elevernas uppfattning om ordningsregler inte 

alltid stämmer överens med skolans uppfattning om dem, indikerar detta att det är viktigt att låta  

eleverna komma till tals när det gäller deras trivsel och ordning i skolan. Av den anledningen är det 

elevernas uppfattning och upplevelser av ordningsregler som efterfrågas i denna studie. 

72 Ibid. 
73 Raby & Domitrek (2007).
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4. METOD

Nedan beskrivs  val  av  metod,  enkät-  och  intervjukonstruktion,  genomförande  samt  deltagande, 

analysmetod, forskningsetiska övervägande och studien tillförlitlighet.

4.1 Val av metod

Föreliggande arbete är en studie gjord med utgångspunkt från två forskningsmetoder; en kvalitativ 

del, i form av intervjuer samt en kvantitativ del i form av en enkätundersökning. För att söka svar på 

frågan;  ”Vilka  regler  upplevs  av  gymnasieelever  som  viktiga  respektive  oviktiga?”  har  en 

kvantitativ enkätundersökning gjorts och för att undersöka hur eleverna motiverar sina svar har en 

kvalitativ  intervjuundersökning  gjorts.  Likaså  besvarades  frågan;  ”Vad  är  gymnasieelevers 

uppfattning om ordningsregler i skolan?” genom en kvalitativ intervjuundersökning.

4.1.1 Kvantitativ metod

För att få större insyn i hur elever generellt värderar ordningsregler sammanställdes en enkät med 

ordningsregler där eleverna fick värdera olika ordningsregel. Respektive svar omsattes därefter till 

antal poäng. 

När det till exempel gäller siffror och att analyserar relationer mellan variabler passar en kvantitativ 

metod bättre än en kvalitativ metod.74 Ejlertsson menar att en enkätundersökning tillåter att studien 

kan  göras  på  ett  förhållandevis  stort  urval  av  deltagare  i  relation  till  den  tid  som  ägnas  till  

datainsamladet. Vid en enkätundersökning tillåts även respondenten, till skillnad från intervjuer där 

denne  påverkas  av  intervjuarens  sätt  att  ställa  frågor  och  följdfrågor,  begrunda  och  överväga 

frågorna och svaren i lugn och ro.75 Den kvantitativa studien har gjorts för att få svar på hur elever 

värderar de ordningsregler som finns i skolan. 

4.1.2 Kvalitativ metod

Uppsatsens kvalitativa del har avsikten att öka förståelsen för elevers sätt att resonera kring och 

deras uppfattning om ordningsregler i skolan. Enligt Trost är en kvalitativ studie rimlig när man är 

intresserad av att  förstå människor sätt att resonera och reagera eller  av att särskilja, alternativt 

utskilja, varierande handlingsmönster hos människor. Trost menar att när det gäller att förstå och 

hitta mönster ska man göra en kvalitativ undersökning, men gäller det att ta reda på hur ofta, hur 

74 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund (2010) 27.
75 Ejlertsson Göran, Enkätboken i praktiken, En handbok i enkätmetodik, Andra upplagan,  Studentlitteratur, Lund 

(2005) 11.
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många, eller hur vanligt någonting är det bättre att göra en kvantitativ undersökning.76 För att ta 

reda på hur elever resonerar kring ordningsregler har en intervjustudie valts.

4.2 Enkät- och intervjukonstruktion

4.2.1 Enkätkonstruktion

När det gäller enkäten är dess struktur standardiserad. Det innebär att studien saknar variation och 

att den utförs likadant för alla deltagare. Trost menar att vid en enkätundersökning är det viktigt att 

enkäten  eller  formuläret  är  standardiserat  och helst  ska de förhållandena som förökspersonerna 

skriver enkäten under vara lika.77 Lika förhållanden kan vara svårare att efterlikna eftersom man 

inte kan styra den sociala verkligheten, men man kan försöka styra den på så sätt att deltagarna, i 

det här fallet eleverna,  till  exempel sitter i klassrummet vid sin bänk när de svarar på enkäten. 

Svårare blir det att se till att klassrummen har samma miljö, att alla elever är lika mätta/hungriga, 

utvilade/trötta, vid lika gott/dåligt humör etc. Enkätstudien innehåller fasta svarsalternativ vilket gör 

det lättare att analysera det insamlade materialet. 

Enkäten  i  föreliggande  arbete,  består  av  olika  ordningsregler  som  är  hämtade  från  ett  antal 

gymnasie- och högstadieskolor i Västerbotten. Detta innebär att de exempel på ordningsregler som 

finns i enkäten inte är konstruerade avsiktligt för enkäten eller för denna studie utan består av redan 

befintliga ordningsregler. De är dock utvalda speciellt för enkäten och studien och har i efterhand, 

kategoriserats  efter  Thornbergs  uppdelning  av  teman  av  skolors  ordningsregler,  relationella, 

strukturerande,  skyddande,  personella  och  etikettsregler.78 Ordningsreglerna  har  delats  in  på 

följande sätt:

Relationella regler
1. Jag visar respekt för andra genom att inte bära kläder, märken, symboler eller använda ordval som

kan anses så kränkande att de bryter mot svensk grundlag.
2. Jag använder inte kränkande uttryck som anspelar på sexuell läggning, fysiskt handikapp, psykiskt handikapp 

eller trosuppfattning. 
3. Vi bemöter andra som vi själv vill bli bemötta.
4. Vi visar god kamratanda genom att stötta, samarbeta, ta hänsyn och bry oss om våra kamrater. 
5. Vi visar respekt mot varandra, lärare och övrig skolpersonal.

76 Trost (2010) 32. 
77 Trost Jan, Enkätboken, Studentlitteratur, Lund (2012) 57.  
78 Thornberg (2006b) 28-32. 
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Strukturerade regler
1. Komma i tid.
2. Lyssna på andra och väntar på din tur.
3. Ha med sig rätt material till lektionerna. 
4. Vara rädda om skolans lokaler, utrustning och material. 
5. Jag värnar om skolans miljö genom att hålla rent och snyggt och undvika skadegörelse.
6. Lämna andra klassers lektioner ifred. Det är inte tillåtet att störa/knacka på dörren till en lektionssal där en 

annan grupp har undervisning. 

Personella regler
1. Göra hemuppgifter i tid och ta med vårt undervisningsmaterial till lektionen.
2. Inte lura dig själv genom att fuska. 
3. Var och en ansvarar för sina värdesaker. Lämna inte dina värdesaker obevakade i ett olåst klassrum eller t ex i  

gymnastiksalens omklädningsrum. Det finns alltid en stöldrisk! Skolan ansvarar ej för värdesaker. 

Skyddande regler
1. Inte använda tobak på skolans område. 
2. Inte använda och inte ta med alkohol och andra droger i skolan. 
3. Snöbollskastning förbjudet på skolans område. 
4. Jag får inte fotografera eller ljudinspela i skolans miljö utan en vuxens tillåtelse. 

Etikettregler
1. Inga ytterkläder i klassrummet.
2. Tar av mössa och keps i klassrummet. 
3. Vårda ditt språk, tänka på vad och hur du säger saker till andra. 
4. Godis använder vi inte under lektionstid. 
5. Slår av mobilen under lektionerna. 

Vissa regler kan tillhöra flera kategorier, till exempel kan en regel om att inte få äta godis under 

lektionen tillhöra kategorin etikettsregler med syftet att det är ovårdat eller ohyfsat att äta godis 

under lektionen, men skulle även kunna tillhöra kategorin skyddande regel och då syfta till att värna 

om elevernas tandhälsa. När det gäller denna typ av regel har ett övervägande gjorts och i detta fall 

har regeln valts att tillhöra kategorin etikettsregel. Eftersom regeln begränsas till att handla om att  

godis inte får ätas i klassrummet och inte gäller ett förbud på hela skolan klassas den snarare som en 

etikettregel än en skyddande regel. Liknade övervägningar har gjort i andra fall där regler tenderar 

att tillhöra fler än en kategori.

Eleverna värderar ordningsreglerna som exemplifieras i enkäten utifrån fyra svarsalternativ, mycket  

viktig,  ganska viktig,  inte så viktig  och  oviktig.  Frågorna är 23 stycken till  antalet  och enkäten 

avslutas med utrymme för eleverna att skriva en kommentar till  enkäten.79 En avslutande öppen 

fråga som kan vara en källa till värdefulla synpunkter och rekommenderas av Trost.80 

79 Bilaga 1. 
80 Trost (2012) 74.
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4.2.2 Intervjukonstruktion

Intervjufrågorna var strukturerade och intervjusituationerna innehöll en låg grad av standardisering. 

Enligt Trost innebär låg standardisering till  exempel att man anpassar sig efter den intervjuades 

språkbruk, man tar intervjufrågorna i den ordning de passar och följdfrågorna formuleras beroende 

på den intervjuades tidigare svar. Detta innebär att variationsmöjligheterna är stora.81 Intervjuerna 

var strukturerade på så sätt att de handlade om ett och samma område, men frågorna var öppna, det 

vill säga utan fasta svarsalternativ. När det gäller strukturerade och ostrukturerade frågor menar 

Trost att man ofta använder termen strukturerad när det gäller intervjuer och frågeformulär som har 

fasta  svarsalternativ.  Han  menar  dock  att  även  om  intervjun  eller  formuläret  inte  har  fasta 

svarsalternativ  så  är  de strukturerade om de följer  ett  tema och då talar  man om studien,  eller 

undersökningens struktur.82 

Intervjufrågorna  handlar  om elevernas  resonemang  kring  ordningsregler  och  dess  konstruktion. 

Informanterna uppmanas bland annat  ge exempel på ordningsregler de tycker är bra respektive 

mindre bra och motivera varför. Med exempel från enkäten får eleverna motivera varför de tror att 

man sätter upp olika typer av ordningsregler på skolan samt vad de tror skulle hända om reglerna 

togs bort. De får också möjlighet att berätta eller beskriva egna upplevelser där de själva har berörts  

av  skolans  ordningsregler,  huruvida  de  anser  att  ordningsregler  praktiseras  rättvist  alternativt 

orättvist, samt fundera över hur de anser att ordningsregler i skolan skall utformas och av vem.83 Vid 

ett tillfälle får informanterna även ta ställning i en situation med en muslimsk flicka som ombetts ta  

av sig huvudbonaden på en skola som har en ordningsregler som förbjuder huvudbonad. De får ta  

ställning till om det tycker att regeln borde gälla för alla eller om denna situation är ett exempel på 

när man kan göra ett undantag från regeln. 

  

4.3 Genomförande och deltagande

4.3.1 Kvantitativ studie

Enkäten delades ut till sju olika klasser på en gymnasieskola i en medelstor stad i norra Sverige. 

Enkäten  gjordes  under  början  av  en  av  elevernas  lektioner  och  ägde  rum i  det  klassrum som 

lektionen sedan skulle hållas i.  Skolan valdes ut med tanke på den tillgänglighet skolan erbjudit i 

form av goda kontakter med lärare på skolan samt att skolan geografiskt varit lättillgänglig. De 

klasser som valts ut för studien har valts ut på liknade grunder, det vill säga att deras lärare ställt  

81 Trots (2010) 39.
82 Trost (2012) 59.
83 Bilaga 2.  
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upp på/tillåtit studien att ske under en del av deras lektionstid. 93 enkäter delades ut och 92 elever 

svarade på dem. Med tanke på  att  eleverna  fått  tillfälle  att  göra enkäten  under  lektionstid  och 

således inte behövd ägna sin fritid åt den kan ge en förklaring till det låga bort fallet.    

4.3.2 Kvalitativ studie

Intervjuerna  gjordes  i  form  av  intervjuer  ansikte  mot  ansikte  och  spelades  in  med  en 

ljudupptagningsutrustning för att därefter transkriberas. Åtta informanter intervjuades varav fem av 

dem bestod av elever som även svarat på enkäten och i samband med det frågats om medverkan i en 

intervju. Tre av informanterna hittades och tillfrågades genom privata kontakter. Informanterna gavs 

erbjudande om att intervjuas i par eller i trio vilket sju av åtta informanter valde. Intervju 1 gjordes 

20120423 med informant A, intervju 2 gjordes 20120425 med informant H, M och E, intervju 3 

gjordes 20120427 med informant F och B, intervju 4 gjordes 20120427 med informant C och D. De 

transkriberade intervjuerna har sparats och numrerats från 1 till 4. Intervju 1, 3 och 4  gjordes på 

informanternas skola i enskilt rum medan intervju 2 gjordes hemma hos en av informanterna. Varje 

intervju tog ca 40-60 minuter. 

4.4 Analysmetod

4.4.1 Bearbetning av kvantitativ data 

Varje svarsalternativ har getts ett variabelvärde, mycket viktigt - 4 poäng, ganska viktigt – 3 poäng, 

inte  så  viktigt  –  2  poäng  och  oviktigt  –  1  poäng.  Dessutom har  varje  påstående  tilldelats  ett 

löpnummer. Interna bortfall har skett vid tre tillfällen och bortfallet har fått värdet 0. Medelvärdena 

räknades  ut  genom  att  multiplicerar  varje  variabelvärde  med  dess  svarsfrekvens  och  sedan 

summerat  produkterna  för  respektive  påstående.  Därefter  har  summan för  respektive  påstående 

deltas med antal svar. Vid exempel 17 i denna enkät var regeln; ”Inte använda och inte ta med 

alkohol och andra droger till skolan” och 76 elever svarade att det är en  mycket viktig regel, 12 

elever svarade att det är en ganska viktig regel, 1 elev svarade att det är en inte så viktig regel och 1 

elev svarade att det är en oviktig regel. Eftersom variabeln mycket viktig fått variabelvärde 4 har den 

siffran multiplicerats med antalet svarande det vill säga 76. Vid de följande tre variablerna har deras 

värde  också  multiplicerats  med  antalet  svarande.  Variablernas  värde  har  subtraherats  och  det 

sammanlagda värdet har delats med det antal (92) som svarat hur de värderat regeln. Uträkningen 

har i ovan beskrivna exempel sett ut på följande sett: 304 + 36 + 2 + 2 = 344, 344/92 = 3,73913.  

Medelvärdet  har  avrundats  till  3,7  och  presenteras  i  resultattabell  tillsammans  med  de  andra 

medelvärdena för påståenden inom samma kategori. Tabellerna, i form av diagrammen, är gjorda i 
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kalkyleringsprogrammet Open office calc. I de fall där internt bortfall funnits har detta markerats 

vid de berörda exemplen genom att antalet svarade på regeln står inom parentes efter regeln. 

4.4.2 Bearbetning av kvalitativ data 

En hermeneutisk analysmetod har använts när det gäller analysen av intervjuerna, vilket innebär att 

tolkningen av meningen i en text är det centrala och fokus läggs på de meningar som eftersöks och 

de frågor som ställs till texten. Tonvikt läggs även på tolkarens förkunskaper eller förförståelse om 

en  texts  innehåll  och  i  en  hermeneutisk  analys  är  syftet  att  göra  sig  medveten  om  dessa 

förförståelser  och  att  sträva  efter  att  se  bortom dessa.  Forskaren  vill  förstå  texten  utifrån  den 

intervjuades situation samt sträva efter att förstå texten förutsättningslöst.84 Hermeneutiskt analys 

syftar alltså till att förstå texter utifrån den kontext som texten befinner sig i. En intervju äger till 

exempel rum i en interpersonell kontext och den intervjuade personens uttalanden hör ihop med den 

intervjuades kontext det vill säga personens sociala situation och sammanhang.85 

Ett  hermeneutiskt  analysmetod  i  denna  uppsats  har  inneburit  att  syftet  inte  har  varit  att  söka 

sanningar mellan orsak och verkan utan syftar istället till att söka en förståelse för hur en grupp 

elever uppfattar och förhåller sig till ordningsregler i skolan. En hermeneutisk metod kan ses som 

en flerstegsprocess menar Stensmo och menar att  man startar i  texten som helhet,  sedan finner 

teman  i  testen  för  att  till  sist  återvända  till  texten  som helhet  och  förhoppningsvis  ha  fått  en 

fördjupad förståelse av texten.86 I de transkriberade intervjuerna har syftet från början varit att få en 

uppfattning om texten som helhet för att i nästa steg finna teman i de olika intervjuerna och ed hjälp 

av dessa teman identifiera likheter och skillnader mellan vad som sägs i de olika intervjuerna. Dessa 

teman har sedan samlats under huvud- och underkategorier i det  slutgiltiga resultatet och ger en 

fördjupad  förståelse  om  intervjuerna  som  helhet.  Intervjuerna  har  vid  transkriberingen 

katalogiserats och numrerats från 1 till 4. 

Det som sägs eller skriven text kan innehålla flera olika betydelser och det finns därför risk för

feltolkning. Även rena missuppfattningar kan förekomma. Studiens syfte har dock varit att ha ett så 

objektiv förhållningssätt som möjligt och haft en intention att inte tolka, förvanska eller förändra 

något som informanterna i intervjuerna sagt. För att visa på resultatets trovärdighet har citat från 

intervjuerna fått ta plats under resultatet. 

84 Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund (2009) 66-67.
85 Kvale och Brinkmann (2009) 71.
86 Stensmo Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, X-O Graf Tryckeri AB, Uppsala (2002) 

110-115. 
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4.5 Forskningsetiska principer

När  det  gäller  både  den  kvalitativa  och  den  kvantitativa  studien  har  Vetenskapsrådets  fyra 

huvudkrav  gällande  individskyddet  tagits  i  beaktande.  Det  gäller  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet.87 Deltagarna i studien har genom en 

skriftlig  förhandsinformation  fått  ta  del  av  undersökningens  syfte,  dess  genomförande  och 

användning.88 Det framgick även i denna information att deltagandet i enkäten samt intervjuerna var 

frivilligt  och  att  de  tillfrågade  hade  rätt  att  avbryta  deltagande  när  de  själva  ville  samt  att 

deltagandet i  undersökningen var anonymt.  I  informationen framgick också att  deltagarna,  efter 

studiens färdigställande, kan få ta del av studien. Genom att delta i undersökningen samt lämna in 

en ifylld enkät har deltagaren gett sitt samtycke till att medverka i studien. Detta framkommer i 

skrift på enkäten. 

4.6 Studiens tillförlitlighet

4.6.1 Kvantitativ metod

Med validitet menas en frågas förmåga att mäta det den avser mäta samt att en fråga med hög 

validitet skall ha litet eller inget systematiskt fel.89 Påståendena i enkätformuläret avser mäta elevers 

värdering av redan existerande ordningsregler. Eftersom reglerna, i form av påståenden, är hämtade 

från  hög- och gymnasieskolor i Västerbotten kan validiteten anses vara hög då de består av redan 

existerande och praktiserade regler. Enkäten innehåller enkla satser och begripliga ord vilket medför 

att deltagarna ska uppfatta ordningsreglerna på samma sätt. Enkla satser och begripliga vanliga ord 

istället  för  negationer  och  krångliga  ord  menar  Trost  är  en  förutsättning  för  att  frågorna  ska 

uppfattas på samma sätt och därmed innehålla en hög grad reliabilitet.90

Med reliabilitet avses att upprepade undersökningar som utförs på samma sätt även skall ge samma 

resultat.91 Vid kvantitativa studier innebär en hög grad av reliabilitet att studien är standardiserad.92 

Enkäten i föreliggande arbete innehåller hög grad av standardisering vilket ger undersökningen ett 

högt  mått  av  tillförlitlighet.  En  bortfallsanalys  har  ej  gjorts  med tanke  på  att  endast  en  av  de 

tillfrågade eleverna valde att inte göra enkäten. 

87 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (2002)
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf.
88 Bilaga 3. 
89 Ejlertsson (2005) 99.
90 Trost (2012) 63. 
91 Ejlertsson (2005) 99.
92 Trost (2012) 62. 
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4.6.2 Kvalitativ metod

Reliabilitet när man gör kvantitativa studier bygger på att man mäter någonting. När man utför 

kvalitativa intervjuer strävar man efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller hur den 

beter sig. Så när man talar om hög reliabilitet menas att situationen skall innehålla hög grad av 

standardisering, men en kvalitativ intervju innehåller snarare en låg grad av standardisering. Det blir 

svårt att anta att genom en intervju med en människa få exakt samma svar om man gör om intervjun 

med samma människa vid ett senare tillfälle då människor inte är statiska i sina beteenden eller 

åsikter utan tvärtom är en deltagare och aktör i en ständigt pågående förändringsprocess.93 När det 

gäller en studies reliabilitet talar Kvale och Brinkmann om reflexiv objektivitet vilket innebär en 

strävan efter att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten.94 Analysmetoden av intervjuerna i 

denna studie är gjord med en hermeneutisk analysmetod vilket innebär att det finns en strävan efter 

medvetenhet om sina fördomar, förförståelse och sin subjektivitet och kan likställas med att reflexiv 

objektivitet. 

93 Trost (2010) 132. 
94 Kvale och Brinkmann (2007) 260.
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5. RESULTAT

Resultatet  visar  det  enkätundersökningen  samt  intervjuerna  gett.  Först  presenteras 

enkätundersökningen i form av diagram som följs av en kort sammanfattning av diagrammen och 

därefter en sammanställning av intervjuerna som kategoriserats in under huvud- och underrubriker.  

5.1 Sammanställning enkäter

92  elever  ställde  upp  i  enkätundersökningen  och  fick  vid  varje  exempel  på  en  ordningsregler 

värdera regeln från mycket viktig, ganska viktig, inte så viktig och oviktig. Resultatet visas nedan i 

diagram, ett diagram för varje kategori ordningsregler.  

1. Jag visar respekt för andra genom att inte bära kläder, märken, symboler eller använda ordval som
              kan anses så kränkande att de bryter mot svensk grundlag.

2. Jag använder inte kränkande uttryck som anspelar på sexuell läggning, fysiskt handikapp, psykiskt handikapp
eller trosuppfattning. (91 svar)

3. Vi bemöter andra som vi själv vill bli bemötta.
4. Vi visar god kamratanda genom att stötta, samarbeta, ta hänsyn och bry oss om våra

               kamrater.
5. Vi visar respekt mot varandra, lärare och övrig skolpersonal.
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1. Komma i tid.
2. Lyssna på andra och väntar på din tur.
3. Ha med sig rätt material till lektionerna. 
4. Vara rädda om skolans lokaler, utrustning och material. 
5. Jag värnar om skolans miljö genom att hålla rent och snyggt och undvika skadegörelse.
6. Lämna andra klassers lektioner ifred. Det är inte tillåtet att störa/knacka på dörren till en lektionssal där en 

annan grupp har undervisning. 

1. Göra hemuppgifter i tid och ta med vårt undervisningsmaterial till lektionen.
2. Inte lura dig själv genom att fuska. (91 svar)
3. Var och en ansvarar för sina värdesaker. Lämna inte dina värdesaker obevakade i ett olåst klassrum eller t ex i  

gymnastiksalens omklädningsrum. Det finns alltid en stöldrisk! Skolan ansvarar ej för värdesaker. 
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1. Inte använda tobak på skolans område. (91 svar)
2. Inte använda och inte ta med alkohol och andra droger i skolan. 
3. Snöbollskastning förbjudet på skolans område. 
4. Jag får inte fotografera eller ljudinspela i skolans miljö utan en vuxens tillåtelse. 

1. Inga ytterkläder i klassrummet.
2. Tar av mössa och keps i klassrummet. 
3. Vårda ditt språk, tänka på vad och hur du säger saker till andra. 
4. Godis använder vi inte under lektionstid. 
5. Slår av mobilen under lektionerna. 
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Resultatet av enkäterna visar att gymnasielever är benägna att värdera relationella ordningsregler 

högt. Exempelregeln med högst medelvärde är exemplet ”Vi visar respekt mot varandra, lärare och 

övrig  skolpersonal”.  Där  är  svarsfrekvensen  visar  4,9  i  medelvärde.95 Därefter  kommer 

strukturerade regler den kategori som elever värderat som viktiga ordningsregler. Ordningsregeln 

som säger ”Lyssna på andra och väntar på din tur” samt ”Vara rädda om skolans lokaler, utrustning 

och material ” är de två reglerna som med varit medelvärde på 3,5 värderas högs i denna kategori. 96 

Den kategori som eleverna värderat som minst viktig är kategorin etikettregler. 

De två exempel som fått lägst medelvärde är ”inga ytterkläder i klassrummet” samt ”tar av mössa 

och keps i klassrummet” med vardera 1,3 i medelvärde. I denna kategori skiljer sig ett exempel från 

de andra och har betydligt högre medelvärde än de andra exemplen i samma kategori. Det gäller  

exemplet ”Vårda ditt språk, tänka på vad och hur du säger saker till andra” som fått medelvärdet 

3,2.97 Exemplen i kategorin skyddande regler har också relativt låga medelvärden. Exemplet ”jag får 

inte fotografera eller ljudinspela i skolans miljö utan en vuxens tillåtelse” har lägst medelvärde med 

1,8. i denna kategori skiljer sig ett exempel åt från de andra och har ett betydligt högre medelvärde  

än  de  andra.  Det  är:  ”Inte  använda  och  inte  ta  med  alkohol  och  andra  droger  i  skolan”  där  

medelvärdet ligger på 3,2.98 Exemplen i kategorin personella regler ligger alla runt medelvärde 3.99 

5.2 Intervjuanalys

Analysen resulterar i fem huvud- och tretton underkategorier gällande informanternas svar om hur 

de värderar och uppfattar ordningsregler i skolan. Resultaten presenteras i löpande text och för

att åskådliggöra huvud- och underkategorier presenteras dessa nedan. Intervjuerna har skett i grupp 

vid tre tillfällen där informant H, M och E intervjuats tillsammans, informant F och B tillsammans 

samt informant C och D tillsammans. 

Översikt över huvud- och underkategorier
________________________________________________________________________________
Huvudkategorier  Underkategorier
________________________________________________________________________________

Ordningsregler i skolan Skolan skulle inte fungera utan regler
Fler regler i skolan

95 Tabell 1. 
96 Tabell 2. 
97 Tabell 5. 
98 Tabell 4. 
99 Tabell 3.
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Mer eller mindre viktiga ordningsregler Viktiga regler
Oviktiga regler

Elevers meningsskapande av ordningsregler Relationella regler
Strukturerande regler 
Personella regler
Skyddande regler  
Etikettregler

Rättvisa och orättvisa ordningsregler Lika för alla 
Undantag

Elevinflytande och att bryta mot ordningsregler Framtagning av regler
Påföljder och straff

________________________________________________________________________________

5.3 Ordningsregler i skolan

Informanterna menar att  skolan inte skulle fungera om det inte fanns några ordningsregler men 

skulle  fler regler tillkomma skulle det inte heller fungera och de tror att elever på skolan skulle 

protesterna. 

5.3.1 Skolan skulle inte fungera utan regler

Informanterna är alla eniga om att ordningsregler är viktiga i skolan. Utan regler skulle det bli kaos 

på skolan menar flera av informanterna och informant A liknar avsaknaden av regler vid ett zoo. 

Informant T menar att regler som handlar om att respektera varandra är en självklarhet men att det 

ändå är en regel som är bra att luta sig tillbaka mot om en situation skulle uppstå där elever visar 

respektlöshet och en uppsatt regel fungerar som ett konkret bevis på att denna elev gjort någonting 

fel. 

Om det inte fanns några regler alls på skolan skulle det inte fungera alls, det är informanterna eniga 

om. Dålig närvaro, dåliga betyg skulle prägla skolmiljön menar informant C. Hen menar även att 

vitsen med studiebidrag och betyg skulle försvinna om det till exempel inte fanns någon regel mot  

att fuska och att detta skulle ställa till det när det gäller vem som ska komma in på högskolor och 

universitet. Miljön i skolan skulle bli sämre och flera av informanterna tror att skolans material och 

omgivning inte skulle respekteras utan skolans lokaler skulle bli nedskräpade och kanske till och 

med vandaliseras om det  inte  fanns regler  mot  detta. Informant  A menar  att  utan regler  skulle 

situationen  på  skolan  urarta  för  man  skulle  inte  ha  någon  kontroll,  ”man  skulle  inte  kunna 

kontrollera vad som händer  för det fanns ingenting att  använda som hjälpmedel till  att  behålla 

kontrollen.”
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5.3.2 Fler regler i skolan

På frågan om vad de tror skulle hända om skolan började sätta upp ännu fler regler är de även här 

eniga om att det inte heller skulle fungera. ”Revolt” och ”uppror” är ord som används av flera av 

informanterna. Eleverna skulle protestera och gå emot skolledningen om fler regler tillkom tror de. 

Informant H tror att de elever som i nuläge sköter sig skulle fortsätta göra det om fler regler tillkom 

men de elever som i dag tenderar att bryta mot regler skulle bli ännu mer rebelliska. Informant A är 

inne på samma linje och tror också att de elever som i dag är missnöjda med ordningsreglerna är de 

elever som i första hand skulle protestera mot fler regler medan andra elever skulle finna sig i att  

fler regler tillkom.

5.4 Mer eller mindre viktiga ordningsregler

Det är de relationella reglerna som informanterna anser vara viktigast och de följs av strukturerande 

regler. De mindre viktiga reglerna är etikettsregler som informanterna inte ser något syfte med. 

5.4.1 Viktiga regler

Informant A framhåller de strukturerande reglerna som viktiga till exempel att man ska vänta på sig 

tur i klassrummet, att man ska vara rädd om skolans egendom och ta med sig det material som 

behövs. Hen tycker att dessa typer av regler lär eleverna ta ansvar vilket är nödvändigt inför ett 

kommande vuxenliv. Informant M menar att en viktig regel är att inte ”förstöra egendomen för det 

är ju ändå vi som går i skolan, det är ju bara oss vi förstör för egentligen”. Att man inte får röka på 

skolan nämns också som en bra regel. Att respektera andra och inte kränka andra framhävs av flera  

informanter  som viktiga  regler.  Informant  F menar  att  ”behandla  andra  som man själv  vill  bli 

bemött” är något av en självklarhet men är en bra regel. Att respektera andra ser informant C och T 

som en självklarhet. Informant M menar att ”respektera både läraren och och varandra, är viktigast. 

För det andra är ju som bara småregler egentligen till skillnad från det. ”

5.4.2 Oviktiga regler

När det gäller oviktiga regler domineras svaren av etikettregler. Regeln om att man inte får ha keps 

eller mössa i klassrummet ges som exempel av flera informanter. Informant F menar att en mössa 

kan ju vara en del av en klädstil och att ingen annan kan ju bli stött eller mår dåligt av att hen har 

mössa på sig. En regel om att man inte får ha ytterkläder på sig inomhus framhålls som en dålig  

regel av flera informanter. De hänvisar till att det faktiskt ofta är kallt på skolorna och att det då 

borde vara legitimt att ibland ha ytterkläder på sig inomhus. Informant H tar upp en regel som som 

under sista året i gymnasiet stött på och som handlar om att eleverna inte får maskera sig. Under 
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sista veckorna i sista årskursen är det tradition att klä ut sig och hen tycker att det är dåligt att de då 

inte får klä ut sig så att de täcker sina ansikten. Hen tänker sig att skolan väljer att sätta upp en  

sådan regel för att de behöver identifiera eleverna vid vissa tillfällen som prov och liknande.

5.5 Elevers meningsskapande av ordningsregler

De relationella reglerna ses som självklara och motiveras genom relationella/moraliska förklaringar. 

De  strukturerande  reglerna  motiveras  genom  både  strukturerande  förklaringar  och  moraliska 

förklaringar.  De personella  reglerna motiveras  genom personella  förklaringar  och de skyddande 

reglerna  genom  skyddande  men  även  moraliska  förklaringar.  Etikettsregler  är  de  regler  som 

eleverna har svårt att motivera och de har svårt att se ett syfte med regeln. 

5.5.1 Relationella regler

Den regel  som exemplifieras  för informanterna handlar  om att  ”Vi visar  respekt  mot varandra, 

lärare och övrig skolpersonal”.  Informant A framhäver vikten av att respektera lärare och annan 

personal för att de ska kunna göra sitt jobb ordentligt men hävdar också att det tillhör vanligt hyfs 

att vara respektfulla mot varandra och att ”det är någonting som borde vara så pass självklart att det 

inre ska ifrågasättas.” Även Informant F poängterar vikten av att respektera läraren och till exempel 

vara tyst då läraren pratar. Informant D tror snarare att regeln finns för att elever ska våga höras och 

synas. Att man till exempel ska våga redovisa och veta att man blir respekterad av de andra. Regeln 

sätts upp för att alla ska må bra och man ska få känna sig trygg i skolan menar Informant E och M. 

Flera informanter menar att regeln är grundläggande och självklar och finns till  för att man ska 

trivas i skolmiljön. 

Informant C och T menar att detta är en oskriven regel så även om den togs bort så skulle det nog 

inte bli så stor skillnad på skolan. Dock är regeln bra att luta sig mot om någon faktiskt skulle  

strunta i att respektera andra. Att det skulle vara lättare att komma undan med att inte respektera 

andra om regeln inte fanns. Även informant D menar att ”det är nog en ganska självklart regel för 

många, men att det ändå är någonting viktigt att påminna om så att man inte glömmer bort det”. 

Några av informanterna dividerar med sig själva om vad de tror skulle hända om man tog bort 

regeln. De tror nog att de flesta skulle fortsätta visa respekt mot andra men att vissa elever kanske 

skulle strunta i det om en regel inte fanns. Informant M tror att det ligger en viss skillnad när det 

gäller högstadiet eller gymnasiet och att på gymnasiet har man naturligt mer respekt mot varandra 

än vad man hade på högstadiet och därför är kanske en sån regel viktigare på högstadiet. 
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Flera av informanterna är dock eniga om att det är bra att ha en regel att peka på ifall någon skulle  

strunta i att respektera andra.

5.5.2 Strukturerande regler 

En regel  som säger  att  man  ska  ”komma i  tid”  ges  som exempel  för  en  strukturerande  regel. 

Informant M, E och H är eniga om att denna regel finns uppsatt för att det stör lektionen och andra 

elever när någon elev kommer sent. Informant H poängterar att det handlar om respekt för andra att 

man  kommer  i  tid  och  inte  stör  lektionen.  De  andra  informanterna  beskriver  regelns  syfte  på 

liknande sätt, att det handlar om att inte störa lektionen för de andra. Informant A menar på att man 

även förstör för sig själv genom att komma sent, att man missar viktig information till exempel.  

”Respekt” är ett återkommande ord hos informanterna. Det är respektlöst att komma för sent då 

man förstör för de andra. Informant F menar att hela livet handlar om att passa tider både till skolan, 

framtida  jobb,  kompisar  etc.  och  att  denna regel  är  en  som en påminnelse  om att  det  i  andra 

situationer också är viktigt att passa tider. 

Om man skulle ta bort den regeln är informanterna eniga om att elever skulle komma mer sent eller 

låta bli att komma alls till lektionerna. Informant C och T diskuterar huruvida studiebidraget kan 

motivera eleverna att komma till skolan även om det inte fanns en regel om att komma i tid och att  

det skulle bero på kul man tycker att lektionen är och hur bra läraren är. 

5.5.3 Personella regler

”Du ska inte lura dig själv genom att fuska” är det exempel som informanterna får på en personell  

regel. När det gäller att inte fuska handlar det om att ta eget ansvar att faktiskt plugga och lära sig  

någonting  menar  informant  C  och  säger  att  ”man  sabbar  lite  för  sig  själv  om  man  har  som 

målsättning att man ofta fuskar.” Informant M och E pratar också om att fusk skulle leda till dåliga 

konsekvenser för en själv i slutändan. Kanske kommer man in på en bra utbildning genom fusk men 

då  kan  man  ju  ändå  ingenting.  Även  informant  A menar  att  fusk  gör  att  man  inte  får  de 

grundläggande kunskaperna man behöver i framtida utbildningar och man får det svårare senare i 

livet. Informant T anser att det även handlar om att sätta upp denna regel på grund av att det blir 

orättvist om den som fuskat får samma betyg som den som har pluggat och det resulterar i orättvisa 

senare när man ska söka vidare utbildning. 

Om man skulle ta bort regeln om att man inte får fuska skulle det nog leda till att betydligt fler  

fuskar menar flera av informanterna. Informant A beskriver det som ”att försöka bygga ett hus utan 

37



spik, typ tillslut kommer det att rasa”. Informant C och T tror att många skulle fuska för att få bättre 

betyg:

T: Man vill ju ha bra betyg men, man vill ju komma vidare liksom, men man skulle ju inte lära sig så mycket. 

C: Men samtidigt så skulle det nog inte fungera för då skulle ju alla nästan ha det bästa betyget och det  

handlar ju som att sortera ut typ vart man ska någonstans.

De talar om att skolans syfte skulle forsvinna om ett förbud mot fusk inte fanns. 

5.5.4 Skyddande regler  

Den regel  som exemplifieras  för informanterna handlar  om att  ”inte  använda tobak på skolans 

område”. Alla informanter är eniga om att det är en bra regel och de pratar mest om förbud mot att  

röka. De menar att den är uppsatt för allas välbefinnande och för att skapa en trivsam skolmiljö och 

flera av dom hänvisar till att den skulle vara uppsatt på grund av att andra elever är allergiska och  

kan ta skada av den. Att den elev som röker själv tar skada av det nämns också av flera informanter. 

Informant D menar att: 

[…] men det är väl för att minska också, jag menar om man måste gå bort en bit, och så är det snöstorm då  

kanske man inser att man, alltså det kan ju ändå minska användningen också ifall man måst gå iväg för  

många känner ju att man inte har tid eller inte orkar och så där.

Informant  C nämner även att   hen tror  att  regeln finns  till  för motverka att  elever  börjar  röka 

eftersom det i ett senare skede kommer att kosta samhället i form av sjukdomar och skador på de 

rökande.

Om man tog bort regeln som förbjuder tobak på skolans område tror flera av informanterna att en 

del som röker skulle börja röka inomhus och på så sätt skada skolans miljö för de andra eleverna. 

Informant T tror att en avsaknad av en sådan regel skulle medföra att fler snusar och röker och de 

som har hög status på skolan lätt påverkar de yngre eleverna att börja använda tobak. Informant F 

har ett liknade resonemang om äldre elever som skulle påverka de yngre. 

5.5.5 Etikettregler

En regel som säger att ”man ska ta av sig mössa och keps i klassrummet” ges som exempel för en  

etikettregel. Informanterna har svårt att se vad motivet till denna regel. Informant F funderar över 
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regeln:

Det är typ den regeln jag aldrig riktigt har förstått. Alltså det är väl mer så här att, alltså förr i tiden så var det  

väl, man hade inte på sig mössa inomhus, det var bara så. […] jag har som aldrig förstått riktigt, det känns 

som att den har funnits där, men man har som aldrig fått en förklaring heller. 

Efter lite funderande föreslår några av informanterna att regeln kan finnas till för att mössa eller 

keps kan skymma ögonen på elever så att läraren inte kan få ögonkontakt med dem. Informant H 

föreslår precis som informant F att det kan ha med gamla traditioner att göra. För egen del kan de se 

inte se något syfte med regeln och tycker att det är en dålig eller konstig regel. Informant C föreslår  

att regeln kanske handlar om att det inte ska se ut som om eleverna är på väg från lektionen och att 

det kanske gör det om man har på sig ytterkläder eller mössa/keps. 

Informanterna talar om att elever skulle nog ha på sig mössa eller keps i större utsträckning om 

regeln inte fanns men ingen av dem tror att det det skulle medföra några andra konsekvenser på 

skolan. Informant F och D pratar om att en sån här regel snarare skapar onödiga diskussioner. Om 

man tog bort denna regel menar de att även de onödiga diskussionerna skulle upphöra. Att ha mössa 

eller keps på sig hävdar några av informanterna har med mode och/eller personlig stil att göra och 

att ett förbud inkräktar på deras integritet. 

5.6 Rättvisa och orättvisa ordningsregler

Informanterna menar att det är viktigt att reglerna är lika för alla, men samtidigt finns det situationer 

då undantag borde göras. Att lärare inte följer reglerna nämns som en orättvisa. 

5.6.1 Lika för alla 

Flera av informanterna talar om att det borde vara lika för alla när det gäller regler, men inte helt 

undantagslöst.  Vissa grundregler ska gälla för alla men det kan bero på olika skolor eller  olika 

gymnasieprogram hur hårt regeln behöver praktiseras. Informant A menar att en regel som förbjuder 

tobak på skolan är ett exempel på en regel som borde gälla alla elever. Informant T uttrycker en 

ambivalens som flera av dom verkar brottas med när det gäller om regler ska vara lika för alla,  ”Ja, 

alltså det ska ju som ändå alltid vara lika för alla men sen då, alla är ju olika personer också”. 

5.6.2 Undantag

Informant C talar om hur elevers religion skulle kunna vara ett själ till att man borde göra undantag 
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för elever. Informant F och D diskuterar huruvida fallet med den muslimska flickan skulle kunna 

vara en situation där ett undantag från en regel borde göras: 

D: Men det är ju ändå en regel som dom har infört...

F: Men det hör ju ändå till religionen, till hennes religion på nåt sätt.

D: Jo men för vissa kan det va typ jobbigt att visa håret även fast man inte har det som en religion, om man 
typ så här har någon sjukdom som man har jättemycket håravfall eller någonting.

F: Ja, jo. 

D: Överhuvudtaget tycker jag att det är en dålig regel, för det gör ju ingen skada på skolan. Och jag menar då  

skulle man ju slippa sånna där diskussioner, om hon har slöja så skulle ju [...]dom övriga eleverna kunna  

ifrågasätta  det  så  att  det  blir  någonting negativt  av  det  att  man,  ja  men det  kan  ju  skapa  att  man inte  

respekterar att dom som är muslimer, för mycket att det är fel att dom ska få undantag då och så där så det är 

en himla svår fråga.  

Informant  H påtalar  också  att  ett  undantag  från  en  regel  av  religiösa  själv  är  rimlig  men  att 

konflikter med andra elever kan uppstå, då elever kanske tänker, ”ja men hon får ju ha sin hilka 

varför får inte jag ha på mig min keps?” Till skillnad från de andra talar informant T och C mycket 

om att lärare själva inte lever upp till de regler som eleverna förväntas leva upp till.  Informant C 

menar att det de skyldigheter som elever har, till exempel att komma i tid är det en del lärare som 

struntar i utan att det blir några konsekvenser för dem och detta upplever hen som orättvist. 

5.7 Elevinflytande och att bryta mot ordningsregler

Informanterna menar att elever borde ha inflytande på vika ordningsregler som ska gälla på skolan. 

När det gäller vilka straff eller påföljder som borde ske mot brott av regel menar de att det beror på 

regeln. 

5.7.1 Framtagning av regler

När det gäller framtagning av regler så tycker informanterna att det ska ske med elevers inflytande 

på  ett  eller  annat  sätt.  Elevrådet  nämns  av flera  informanter  som en bra  representantgrupp för 

eleverna  som  tillsammans  med  lärare  och  skolledning  kan  utforma  skolans  ordningsregler. 

Informant F tror inte att det skulle fungera så bra om någon utifrån skulle besluta om reglerna utan 

lärare och elever tillsammans borde ta beslut om vilka regler som ska finnas på skolan eftersom de 

är de som ska vistas i miljön som reglerna skapar. Informant H och M tror att det är en bra idé att  

skolledning tillsammans med eleverna tar fram reglerna för skulle de två grupperna var för sig ta 
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fram regler skulle de se helt olika ut. De tycker också att det vore rimligt att eleverna fick sätta upp 

regler där skolans skyldigheter gentemot eleverna framkommer till exempel regler gällande bättre 

skolmat. Ingen av informanterna tror att skolledning jämfört med elever skulle ha samma syn på 

vilka ordningsregler som borde gälla på en skola. 

5.7.2 Påföljder och straff

Vilka påföljder och straff som är rimliga hävdar informanterna ofta är beroende på vilken typ av 

regel det gäller. Påföljder som att ringa hem till föräldrar, kvarnsittning eller att man helt enkelt bara 

blir tillsagd av läraren beskrivs som rimliga påföljder för olika regler. Alla informanterna går på 

skolor där det råder ett system som innebär att om eleverna har ogiltig frånvaro eller kommer sent x 

antal gånger så dras deras studiebidrag in. Majoriteten av informanterna tycker att det är ett bra 

system så länge  det  fungerar  och  att  varningar  till  elever  i  riskzon att  förlora  sitt  studiebidrag 

skickas ut. Informant H berättar om en lärare som använde sig av en påföljd som gick ut på att om 

en elevs mobiltelefon ringde under lektionstid fick ägaren till telefonen bjuda hela klassen på fika.  

Informant  C beskriver  sina  erfarenheter  av  en  lärare  som istället  för  att  straffa  de  elever  som 

kommer sent till lektionen belönat de som kommer i tid med godis. Hen kunde inte avgöra om det 

var en effektivare metod men beskrev det som en trevligare metod.

5.8 Sammanfattning

Informanterna tycks se ordningsregler som ett instrument att använda sig av och stötta sig mot när  

det i  skolan sker saker som är orätt.  Även om alla elever inte skulle missköta sig om reglerna 

försvann så tror  de  att  ett  visst  mått  av  kaos  skulle  utbryta  på  skolan  då  många elever  skulle  

missköta sig. Men om fler regler tillkom skulle det inte heller fungera och de menar att eleverna 

troligtvis skulle protesterna mot detta genom att göra uppror. De relationella och de strukturerande 

reglerna och vid ett  tillfälle  en skyddande regel ges som exempel på bra och viktiga regler av 

informanterna.  Exempel  på  mindre  bra  eller  dåliga  regler  hämtas  främst  från  kategorin 

etikettsregler. Viktiga regler handlar om hur man ska vara mot varandra och att man ska behandla 

varandra respektfullt medan mindre bra regler är de regler som förbjuder olika typer av klädesplagg 

eller uttryckssätt. 

Den relationella regeln om att visa respekt som presenteras ses som självklar och grundläggande. 

Om regeln skulle tas bort skulle troligtvis inte så mycket förändras men det är bra att den finns där.  

När  det  gäller  den strukturerande regeln om att  komma i  tid  menar  informanterna att  det  dels 

handlar om att inte störa den lektion som pågår och de elever som redan är på plats. En annan 
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aspekt som lyfts fram menar att regeln finns till för eleven själv, att man missar mycket om man 

kommer för sent. Om denna regel försvann skulle nog ändå många välja att komma sent eller inte 

komma till skolan alls. En personell regel som handlar om att inte fuska beskriver informanterna 

som en regel uppsatt för elevernas egen skull. Man tjänar inte i det långa loppet på att fuska utan det 

drabbar den som fuskar negativt. De menar också att fusk skapar orättvisa mellan de elever som 

fuskar och de som pluggar. Om regeln försvann skulle nog fler fuska men skolans syfte att lära 

elever saker skulle också försvinna. Etikettregeln som diskuteras har eleverna svårt att se syftet till.  

De föreslår att ett förbud mot mössor/keps han handla om att läraren vill kunna se eleverna i ögonen 

och att  mössa/keps  hindrar  det.  De set  inte  att  en avsaknad av en sådan regel  skulle  ha några 

konsekvenser för skolan. En skyddande regel om förbud mot tobak tycker de alla är en bra regel. De 

motiverar den genom att hänvisa att andra elever hälsa som sätts i risk samt rökarens egen hälsa.  

Om denna regel togs bort skulle det kunna medföra att fler nyttjar tobak och det i sin tur påverka att 

yngre elever tar efter äldre elevers beteende gällande tobak. 

När det gäller huruvida ordningsregler i skolan ska praktiseras lika eller olika beroende på elevers 

eller skolans situation visar ämnet prov på en ambivalens hos informanterna. Å ena sidan tycker det  

att  regler  ska praktiseras  lika för  alla  men å andra sidan kan de se att  det  finns situationer  då 

undantag  från  regler  kan  eller  borde  göras,  till  exempel  då  religiösa  själ  ligger  till  grund  för 

anledningen till att man gör undantag. Lärare som inte följer de regler som eleverna förväntas följa 

tar  också  upp.  Framtagning  av  ordningsregler  bör  ske  genom  ett  samarbete  av  elever  och 

skolpersonal. Skolan borde även ha skyldighet gentemot eleverna genom de regler som sätta upp. 

Påföljder för brott mot regler tycker informanterna varierar beroende på vilken regel det talas om. 

Systemet de nu står under som gäller att de riskerar att förlora sitt studiebidrag vid för stor frånvaro 

och sen ankomst ses som ett rimligt system. 
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6. DISKUSSION

I diskussionen kommer den använda metoden att diskuteras och följs av att resultatet diskuteras i  

förhållande  till  domänteorin,  i  förhållande  till  makttekniker  inom  pedagogiken  samt  tidigare 

forskning. Diskussionen ger även utrymme för min personliga reflektion över resultatet. 

6.1 Metoddiskussion

De resultat  som studien gett  speglar  elever  från en skolas,  värderade av  ordningsregler.  Skulle 

studien  gjort  på  fler  skolor  över  hela  Sverige  skulle  den  kanske  ha  fått  annorlunda  resultat. 

Svarsfrekvensen är mycket hög med endast ett bortfall samt ett  fåtal interna bortfall,  vilket ger 

studien stor tillförlitlighet, men resultatet gäller endast för den skolan som studien gjordes på. Det 

höga antalet deltagande kan ha berott på att enkäterna delades ut under lektionstid och eleverna 

behövde därför  inte  ägna sin fritid  till  att  svara på  enkäten.  Tidsbegränsning och tillgänglighet 

gjorde att den kvantitativa studien endast gjordes på en skola. 

I den kvalitativa studien visade det sig till en början vara svårt att hitta informanter som ville ställa 

upp på intervjuerna.  Eleverna kom i slutändan att  bestå  av elever  från två skolor  som hittades 

genom privata kontakter samt att en av lärarna under enkätstudien erbjöd sina elever ledigt från en 

lektion om de ställde upp på intervju. Detta erbjudande gav störst resultat och gav mig fyra stycken 

informanter. Fem av åtta informanter gick på samma skola som enkätundersökningen gjordes på 

och de tre  andra kom från en annan gymnasieskola  i  samma stad.  Jag anser  att  informanterna 

oavsett  vilken  skola  de  gått  på  har  gett  en  ökad  förståelse  för  enkätsvaren  då  enkätens 

ordningsregler är hämtade från flera olika skolor och ämnar ta reda på hur gymnasieelever värderar 

olika  typer  av  ordningsregler  i  allmänhet,  snarare  än  att  ta  reda  på  hur  elever  värderar 

ordningsregler specifik på den skola de själva går på. Intervjuerna har också visat att oavsett vilken 

skola eleverna i nuläge går på, har deras svar även omfattat deras erfarenheter från tidigare skolgång 

samt deras föreställningar om hur det fungerar på andra skolor i kommunen samt det de läst eller  

hört om ordningsregler funktion på andra skolor i Sverige. 

Intervjuerna har i 3 av 4 fall gjorts i grupp eller par med anledning av informanternas önskemål. 

Nackdelarna med gruppintervju är enligt Trost att de tystlåtna inte har så lätt för att komma till tals  

eller att en social styrning i gruppen präglar resultatet.100 Detta har jag haft i åtanke när intervjuerna 

genomförts, men utan erbjudande om att intervjuas i grupp eller par hade antalet deltagare varit näst 

100 Trost (2010) 67. 

43



intill obefintligt. Att intervjuas i par eller grupp var ett önskemål från informanterna och utan detta 

upplägg  hade  de  troligtvis  inte  ställt  upp  på  intervju.  Vid  flera  tillfällen  upplevde  jag  även 

gruppintervjun som en positiv strategi där informanterna inte bara samtalade med mig utan med 

varandra. Mina frågor utvecklades i diskussionen mellan de två eller de tre informanterna och de 

bollade tankar  mellan varandra på ett,  som jag upplevde det,  positivt  sätt  där  idéer  och tankar 

utvecklades. 

När det gäller kategoriseringen av de regler som värderas i enkäten uppstod vissa tveksamheter. Jag 

har utgått ifrån Thornbergs kategorisering av olika ordningsregler101 men han menar också att vissa 

regler tenderar att tillhöra flera regelkategorier och det inte alltid är glasklart att en viss typ av regel 

tillhör en viss typ av kategori. Detta har inneburit att en subjektiv bedömning från min sida har  

gjorts när det gäller hur reglerna i enkäten har kategoriserats. Dock har jag utifrån hur den skola 

som regeln härstammar från tagit hänsyn till hur just denna skola motiverat varför regeln finns och 

utifrån den motiveringen har jag valt den mest passande regelkategorin för regeln. 

6.2 Domänteori

I enkätundersökningen om hur elever värderar ordningsregler i skolan framkommer det att elever 

värderar  relationella  regler  som  de  viktigaste  reglerna  och  etikettregler  som  minst  viktiga.  I 

skolverkets  publikation  angående  ordningsregler  menar  de  att  ordningsregler  ska  ”bidra  till  att 

skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.” 102 

Man skulle kunna säga att ordningsreglerna ska tillföra en trivsel för alla på skolan och har med 

skolans värdegrund att göra. Enkätundersökningen samt intervjuerna tyder på att elevernas syn på 

trivseln på skolan handlar om de relationella reglerna, det vill säga hur man beter sig mot andra, de 

moraliska värdena. I intervjuerna framkommer det att eleverna ser ett syfte med relationella regler 

och motiverar dem genom att  hänvisa till  relationella förklaringar till  varför dessa regler borde 

finnas. Till exempel så motiverar de regeln om att ”visa respekt mot varandra, lärare och övrig 

skolpersonal” genom att  ge förklaringen att  regeln finns där för att  man ska behandla varandra 

respektfullt och för att alla ska få trivas i skolan. Regeln ses av informanterna som en självklarhet 

och en regel som inte borde ifrågasättas. 

Enligt Colnerud, Thornberg och Turiel ligger denna bedömning hos elever i deras moraliska domän 

och ses  ofta  som en oföränderlig  överenskommelse  och fel  även om ingen auktoritet  satt  upp 

101 Thornberg (2006b) 28-32.
102 Skolverket (2006) 2.  
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regeln.103 Även detta framkommer i intervjuerna där eleverna menar att även om regeln skulle tas 

bort så skulle de flesta elever fortsätta att respektera varandra ändå. 

Den andra domänen som beskrivas av Nucci, är den konventionella domänen i vilken människor 

utvecklar sin uppfattning om sociala normer och förväntningar i samhället. Konventionella normer 

bedöms  utifrån  sociala  koder  eller  en  auktoritets  förväntningar  och  det  är  i  denna  domän 

uppfattningen om etikettsregler utvecklas.104 I enkätundersökningen är det denna regelkategori som 

värderats lägst. Informanterna i intervjuerna har svårt att motivera dessa typer av regler och när det 

gäller  ett  förbud mot mössa tror  de att  den finns  där  med anledning av gamla traditioner  men 

föreslår också att den kan finnas där av praktiska själ, att läraren måste kunna se elever i ögonen 

och att mössa eller keps kan förhindra detta. De uttrycker alla en misstro till regeln och har svårt att  

själva se syftet med varför den finns. Den personliga domänen där personliga val och integritet  

utvecklas105 tycks stå i konflikt till  den konventionella domänen när det gäller elevernas syn på 

etikettsregler.  Elevernas personliga uttryckssätt  ställs  mot skolans förväntning på elever och det 

uppstår en motsättning. 

Resultatet i studien stöder tidigare forskning kring domänteori106 där eleverna värderar regler och 

normer olika beroende på vilken domän de tillhör.  De relationella reglerna som exemplifieras i 

undersökningen anses av eleverna vara viktigast  och de tillhör  den moraliska domänen och de 

etikettsregler som anses som minst viktiga tillhör den konventionella domänen. Den regelkategori 

som värderats näst högst är de strukturerande reglerna. Strukturerade regler anses enligt Thornberg 

oftast tillhöra den konventionella domänen.107 Den regeln som exemplifieras i intervjuerna är regeln 

som säger att man ska ”komma i tid” och denna regel motiverar eleverna genom både moraliska och 

strukturella anledningar. Informanterna talar om att det är en regel uppsatt för att inte störa lektionen 

men också att det handlar om respekt för andra. Därför kan det antas att denna typ av regel tillhör 

den  konventionella  men  även  den  moraliska  domänen.  Dessa  regler  värderas  mindre  än  de 

relationella reglerna men högre än etikettsregler som tillhör samma domän. Dock visar resultatet att 

de strukturerade reglerna ändå värderas högt av eleverna vilket står i motsättning till domänteorin. 

Det som skiljer de två regelkategorierna åt är att eleverna kan motivera de strukturerade reglerna 

utifrån ett strukturellt perspektiv. Eleverna ser en praktisk fördel med dessa regler vilket de inte gör 

med etikettreglerna som de inte kan motivera och inte heller ser något syfte med. 

103 Colnerud, Thornberg (2003) 29-30, Turiel (2002) 111.
104 Nucci (2001) 10.
105 Killen & Nucci (1999) 76-77.    
106 Colnerud ,Thornberg (2003), Nucci (2010), Turiel (2002).  
107 Thornberg (2006a) 233.

45



Elever  tenderar  att  lägga  vikt  vid  de  regler  som de  ser  ett  syfte  med.  Detta  gäller  främst  de 

relationella reglerna. Tvärtom visar studien att elever tenderar att lägga mindre vikt vid de regler 

som de inte ser syftet med och då inte heller värdesätter, det vill säga etikettreglerna. För att en 

regel ska klassas som en viktig regel måste eleverna se syftet med regeln och genom att de ser ett 

syfte med regeln konstruerar de ett meningsskapande av regeln. 

När  det  gäller  rättvisa  eller  orättvisa  ordningsregler  framträder  en  ambivalens  hos  flera  av 

informanterna.  De menar  att  det  ska  vara  lika  för  alla  men  samtidigt  finns  det  situationer  när 

undantag borde göras. Två informanter diskuterar situationen med den muslimska flickan och visar 

exempel på när den moraliska och den konventionella domänen hamnar i konflikt. En existerande 

regel som de lägger ett visst värde vid, eftersom det är en reell regel fast de själva inte ser någon 

syfte med den, sätts i relation till ett moraliskt dilemma i form av religionsfrihet som en individuell 

rättighet.  Regeln  tillhör  den  konventionella  domänen  medan  undantaget  mot  regeln  tillhör  den 

moraliska. I slutändan tycks dem moraliska domänen vinna konflikten. 

6.3 Maktteknik

Broady beskriver en situation om ett förbud mot tuggummituggande som en symbolisk maktkamp 

mellan lärare och elever.108 De intervjuade eleverna i föreliggande studie ger uttryck för en liknade 

maktkamp  då  de  menar  att  ett  förbud  mot  mössa  och  keps  snarare  blir  föremål  för  onödiga 

diskussioner mellan elever och lärare snarare än är till någon nytta. Man kan fråga sig varför dessa 

typer av regler fortsätter att existera i skolan och om vi accepterar Broadys teori handlar det om en 

maktkamp lärare utövar som fortsätter att ”bekräftas, konsolideras och preciseras”.109 Det är samma 

typ av maktutövande som Focault beskriver där maktutövande tar sig i uttryck i till exempel ett 

pedagogiskt sammanhang där ett disciplinärt system reglerar verksamheten och elevers sätt att vara, 

vad de gör eller inte får göra.110 Man kan se ordningsregler är en del av denna maktutövning som 

skolan utövar mot eleverna. 

Enligt Focault så handlar denna maktteknik inte om att kuva människor utan att  disciplinera dem 

till nyttiga, effektiva och lydiga.111 De intervjuade  eleverna ser själva fördelar med att ha regler till 

exempel kring strukturen i skolan där de ser de som en hjälp till att hålla ordning både för sin egen 

och lärares skull. 

108 Broady (1998/1980) 19.
109 Ibid. 
110 Foucault  179.
111 Herman (2004) 89ff.
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De menar också att dessa typer av regler kan tjäna till att hjälpa  individen att anpassa sig till andra 

situationer i livet då en sådan företeelse som att komma i tid är viktigt.

Genom intervjuerna påvisar eleverna att de själva samt att de upplever att deras skolkamrater många 

gånger följer regler för att de är regler uppsatta av en auktoritet. Istället för att se det personliga 

värdet i den kunskap de får genom att plugga och inte fuska sig till ett betyg i skolan så tycks  

eleverna många gånger välja att inte fuska av den anledningen att det finns en regel som förbjuder 

fusk och för att undvika straff som följd om man bryter mot regeln. Thornberg beskriver det som att 

”En del av regelsystemets dolda läroplan tycks således vara att bland eleverna konstruera en bild av att de 

som elever  saknar  förmåga  och  omdöme  att  leva  ett  harmoniskt  och  fungerande  liv  tillsammans  utan 

explicita  regler.”112 Ordningsregler  skulle  alltså  kunna  fungera  som riktmärken  om vad  som för 

eleverna är rätt och fel, men samtidigt tar de ifrån eleverna deras förmåga att själv värdera vad som 

är  rätt  och  fel.  De  personella  reglerna  som syftar  till  att  eleverna  tar  eget  ansvar  tycks  stå  i  

motsättning till att eleverna ska ta eget ansvar. För om man reglerar det egna ansvaret försvinner  

syftet med att eleverna faktiskt ska ta eget ansvar.  Skolans värdegrundsfostran syftar till att fostra 

eleverna till demokratiskt tänkande individer med allas lika värde och jämställdhet som synsätt men 

om skolan  måste  sätta  upp regler  och förbud för  att  upprätthålla  värdegrunden så tycks  denna 

värdegrundsfostran gått förlorad om eleverna snarare följer regler gällande värdegrunden istället för 

att göra val utifrån ett moraliskt reflekterande. 

6.4 Jämförelse med tidigare studier

Denna studie visar i likhet med Thornbergs studie från 2002-2004113 att elever värderar relationella 

regler högt och motiverar regeln genom rationella förklaringar samt att etikettregler ses som mindre 

viktiga och eleverna har svårt att hitta motiveringar till varför reglerna existerar. Thornbergs studie 

från 2010 menar att elever ger indifferenta själ till  överträdelse av etikettsregler.114 I likhet med 

Thornbergs studie beskriver eleverna i denna studie hur en avsaknad av etikettregler inte skulle 

spela någon roll och inte göra någon skillnad. 

Strukturerade  regler  har  i  Thornbergs  tidigare  studier  värderats  högt  samt  motiverats  genom 

strukturerade förklaringar.115 Denna studie visar samma resultat gällande de strukturerade reglerna. 

När det gäller skyddande regler har denna regelkategori värderats högt, näst efter relationella regler 

112Thornberg (2006a) 189. 
113Thornberg (2006a) 196.
114Thornberg (2010)
115Thornberg (2006a) 196.
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i Thornbergs tidigare studier och motiveras genom skyddande förklaringar.116 När det gäller denna 

regelkategori skiljer sig den här studiens resultat från Thornbergs. Eleverna i intervjun tenderar att 

förklara skyddande regler med skyddande motiveringar men i enkätundersökningen värderas de inte 

alls så högt utan istället näst lägst efter kategorin etikettsregler. Med undantag för regeln gällande 

alkohol- och drogförbud som värderas som en viktig regel, värderas de andra skyddande reglerna 

som exemplifieras som mindre viktiga. I detta fall tror jag att en åldersskillnad skulle kunna vara 

orsaken till  de olika resultat som Thornbergs och denna studie visar. Gymnasieelever ser på sig 

själva som nästintill vuxna och tycker sig kunna ta eget ansvar när det gäller de skyddande reglerna 

till skillnad från yngre elever som fortfarande förlitar sig på att skolan skall ansvara för deras hälsa 

och säkerhet i större utsträckning än gymnasieeleverna. 

I Westers samt Bekirs studie visar deras resultat att elever tycker att regler är viktiga när det gäller  

att upprätthålla ordning och spelar en roll för skapandet av en demokratisk klassrumsatmosfär.117 

Även eleverna i  denna studie är  eniga  om att  det  är  viktigt  att  ha ordningsregler  i  skolan.  De 

hänvisar främst till de strukturerande reglerna och tror att om dom inte följs blir det ”kaos”. Dålig 

miljö,  dålig  närvaro  och  syftet  med  studiebidrag  och  betyg  skulle  försvinna  säger  en  av 

informanterna. Samtidigt tycker eleverna i denna studie att skolan inte får införa för många regler 

för då skulle eleverna på skolan protestera och eventuellt göra uppror. De hävdar att de relationella 

normerna troligtvis skulle fungera även utan regler och att en avsaknad av etikettregler inte skulle 

göra  någon  skillnad  på  skolan,  men  de  menar  också  att  för  skolans  strukturs  skull  krävs 

strukturerande regler. Det handlar om att komma i tid, inte skräpa ned, vara rädd om skolan material 

etc. 

Kanske är dessa typer av regler välbehövliga men även här ställer jag mig frågan om eleverna då 

väljer att komma i tid till lektionen, för att regeln säger så snarare än för att respektera de andra? Är 

anledningen till att elever inte skräpar ner eller inte förstör skolmaterial att det finns en regel som 

säger att du inte får göra så och anledningen inte motiveras genom en respekt mot sig själva samt 

deras omgivning? På vissa skolor är ordet ordningsregler utbytt mot trivselregler. Men är det så att 

för att eleverna själva ska trivas på skolan så måste man reglera deras trivsel?

6.5 Framtida forskning

Med tanke på vad denna uppsats samt tidigare forskning visar väcks ett intresse för hur skolledning 

116Thornberg (2006a) 196.
117Wester (2008) 214-227, Bekir (2006) 30-51. 
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och lärare i Sverige ställer sig till  de ordningsregler som finns och som praktiseras. Men denna 

forskning som bakgrund, där elever tenderar att se syftet med vissa regler samt vara oförstående om 

andra skulle en motivering till reglerna, från skolans sida, skapa en intressant diskussion. När det 

gäller främst etikettsregler där elever har visat har liten förståelse samt värderar denna typ av regler  

som oviktiga, hur kommer det då sig att så många skolor har denna typ av regler, och hur motiverar 

man dessa regler? Framtida studier inom skulle även kunna vara en jämförelse på hur manliga och 

kvinnliga elever  ser  på ordningsregler.  Finns  det  en skillnad mellan hur kvinnliga och manliga 

elever värderar och motiverar ordningsregler i skolan? 
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Bilaga 1: Enkät angående ordnings- och trivselregler i skolan. 

Följande ordnings- eller trivselregler är hämtade från några hög- och gymnasieskolor i 
Västerbotten. Läs regeln och fundera över hur viktig du tycker att den är. Ringa in det 
svarsalternativ (mycket viktig, ganska viktigt, mindre viktig, oviktig) som du anser att regeln passar 
bäst in på. Fundera över ditt svar och försök att svara så sanningsenligt som möjligt. Längst bak i 
enkäten finns utrymme att lämna eventuella kommentarer. Fråga mig om det är någonting i enkäten 
du inte förstår. Genom att du deltar i denna undersökning och lämnar in en ifylld enkät till mig 
har du gett ditt samtycke till ditt deltagande i denna studie. 

Jag är:

kvinna    

man        

1 Vi visar respekt mot varandra, lärare och övrig skolpersonal.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

2 Snöbollskastning förbjudet på skolans område.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

3 Var och en ansvarar för sina värdesaker. Lämna inte dina värdesaker obevakade i ett olåst 
klassrum eller t ex i gymnastiksalens omklädningsrum. Det finns alltid en stöldrisk! Skolan 
ansvarar ej för värdesaker. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

4 Inga ytterkläder i klassrummet. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

5 Inte lura dig själv genom att fuska. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

6 Vi bemöter andra som vi själv vill bli bemötta.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

7 Lämna andra klassers lektioner ifred. Det är inte tillåtet att störa /knacka på dörren till en 
lektionssal där en annan grupp har undervisning.

53



Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

8 Inte använda tobak på skolans område.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

9 Lyssna på andra och väntar på din tur. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

10 Vårda ditt språk, tänka på vad och hur du säger saker till andra 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

11 Jag använder inte kränkande uttryck som anspelar på sexuell läggning, fysiskt handikapp, 
psykiskt handikapp eller trosuppfattning.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

12 Ha med sig rätt material till lektionerna. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

13 Godis använder vi inte under lektionstid. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

14 Vi visar god kamratanda genom att stötta, samarbeta, ta hänsyn och bry oss om våra
kamrater.
 
Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

15 Jag värnar om skolans miljö genom att hålla rent och snyggt och undvika skadegörelse.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

16 Komma i tid.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt
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17 Inte använda och inte ta med alkohol och andra droger i skolan. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

18 Göra hemuppgifter i tid och ta med vårt undervisningsmaterial till lektionen.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

19 Jag visar respekt för andra genom att inte bära kläder, märken, symboler eller använda 
ordval som kan anses så kränkande att de bryter mot svensk grundlag.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

20 Vara rädda om skolans lokaler, utrustning och material. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

21 Jag får inte fotografera eller ljudinspela i skolans miljö utan en vuxens tillåtelse.

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

22 Tar av mössa och keps i klassrummet.
 
Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

23 Slår av mobilen under lektionerna. 

Mycket viktigt                         ganska viktigt                              inte så viktigt                    oviktigt

Kommentar:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Bilaga 2: Intervjufrågor

1 Berätta vad du tycker om ordningsregler på skolan?
– Vilka regler är viktiga?
– Vilka regler är mindre viktiga?
– Varför är de reglerna viktiga respektive oviktiga?
– Kan du ge exempel på någon regel som du tycker är mycket viktig och exempel på en regel
du tycker är helt oviktig och varför tycker du så?

2 Exempel från enkäten, ”Vi visar respekt mot varandra, lärare och övrig skolpersonal”. 
-Varför tror du att man sätter upp en sån regel?
- Vad tror du skulle hända om man tar bort den regeln?

Exempel från enkäten med samma frågor som ovan. ”inte lura dig själv genom att fuska”, ”komma i 
tid”, ”inte använda tobak på skolans område” och ”tar av mössa och keps i klassrummet”. 

3 Berätta om några regler som du upplever som rättvisa eller orättvisa?
– Varför är reglerna rättvisa/orättvisa?
– Är det viktigt att det ska vara lika för alla när det gäller ordningsregler?
– Finns det situationer där ordningsregler borde gälla vissa elever men inte andra?
-  Exempel på situation på en skola där en muslimsk flicka blivit ombedd att ta av sig sin slöja 
eftersom skolan har en ordningsregel som förbjuder huvudbonad. Kan det vara ett exempel på ett 
undantag? Varför? Varför inte?
– Tycker du att det finns situationer då det är okej att bryta mot reglerna?

4 Tycker du att det är viktigt att skolor har ordnings eller trivselregler?
– Vad tror du skulle hända om skolan inte hade några regler?
– Vad tror du skulle hända om skolan satte upp ännu fler regler?

5 Kan du berätta om några ordningsregler som har berört dig?
– Har de varit bra eller dåliga för dig? Motivera.
– Har du själv brutit mot några ordningsregler? Vad hände?

6 Hur tycker du att man borde komma fram till vilka regler som skall gälla på en skola?
– Lärare och elever tillsammans?
– Borde föräldrar få vara med och bestämma?
– Borde kommunen bestämma för alla skolor?
– Bara elever?
– Varför tycker du så?

7 Vilka påföljder eller straff tycker du kan vara bra respektive mindre bra om man bryter mot
ordningsregler i skolan? Motivera.
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Bilaga 3: Brev till medverkande i enkät samt intervjuer angående ordningsregler i skolan. 

Hej!

Jag heter Hilda Westerlind och läser till gymnasielärare i svenska och religion vid Umeå 
Universitet. Jag läser min sista termin vilket innebär att jag skriver ett examensarbete på 30 hp. Mitt 
examensarbete handlar om hur gymnasieelever uppfattar och värderar ordnings- eller trivselregler 
som finns i skolan. För att få svar på detta kommer jag att göra en enkätundersökning i några 
klasser samt ett antal intervjuer med några elever. 

Enkäten är frivillig och vill du inte delta behöver du inte. Du kan även välja att avbryta deltagandet 
när du vill. Du kommer att vara anonym, det vill säga att du inte behöver ange ditt namn för 
deltagandet i enkäten. Enkäten kommer att göras i klassrummet och tar ca 10 minuter.

Jag kommer även att göra intervjuer med några elever på skolan. Detta är också frivilligt och 
deltagandet kan avbrytas när du själv vill. Intervjuerna kommer att spelas in med 
ljudupptagningsutrustning. De elever som deltar i en intervju kommer att behandlas konfidentiellt, 
det vill säga att er identitet skyddas på så sätt att jag försvarar ljudupptagningsfilerna så att ingen 
förutom jag kan komma åt dem. I uppsatsen kommer resultatet av intervjuerna att presenteras i 
skriftlig form och då kommer era namn att vara utbytta till andra namn för att ingen skall känna 
igen er. Intervjuerna kan göras med enskilda elever eller två och två beroende på hur du/ni känner 
dig/er mest bekväma. En intervju görs på enskild plats vid lämpligt tillfälle då du/ni har tid och tar 
ca 30 minuter. 

Syftet med denna uppsats och undersökning är att öka förståelsen för de värden och normer som 
finns i skolan och elevers uppfattning och värderingar om dem. Informationen jag får genom 
enkäter och intervjuer kommer endast att användas till denna uppsats och inte till någonting annat. 
Om du efter undersökningen är gjord vill ta del av materialet eller den färdiga uppsatsen kan du 
kontakta mig så kan jag skicka materialet till dig. 

Har du några frågor och synpunkter kan du ringa eller skicka ett mail till mig.
0706475552     hildawesterlind@hotmail.com

Min handledare från Umeå Universitet heter Britt-Marie Berge och har ni några frågor till henne 
kan ni skicka ett mail till:
britt-marie.berge@pedag.umu.se 
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