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Sammandrag 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad elever och lärare på en gymnasieskola har 

för åsikter i frågor som rör ordning, fostran och disciplinering i dagens skola. Den övergri-

pande frågan som uppsatsen har försökt att besvara är: Vad har elever och lärare för åsikter i 

frågor som rör ordning, fostran och disciplinering i skolan? 

    Den empiriska undersökningen har gjorts i form av en enkätundersökning som har besva-

rats av 54 elever och 7 lärare. När resultatet av enkätundersökningen har diskuterats har det 

skett utifrån Michel Foucaults teorier om makt och disciplinering samt utifrån forskning kring 

läroplaner och skolans värdegrund kopplat till ordning, fostran och disciplinering. 

    Resultatet av undersökningen visar att elevernas och lärarnas åsikter om ordning, fostran 

och disciplinering i skolan i huvudsak överensstämmer med varandra. Båda grupperna anser 

att skolan ska ha ett fostrande uppdrag, att fostran ska ske med stöd av gemensamma regler 

och, vid behov, påföljder om dessa inte följs. Lärarens betydelse betonas vad det gäller att 

engagera och motivera men också som övervakare av att reglerna följs. Dock anser eleverna i 

större utsträckningen än lärarna att betyg kan inverka positivt på ordningen i skolan – särskilt 

betyg i ordning och uppförande.  

    Läraren, regler och påföljder är följaktligen viktiga för ordningen i skolan och för skolans 

fostrande uppdrag. 

 

Nyckelord: Disciplinering, ordning i skolan, skolans fostrande roll. 
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1. Inledning 

Ordning och fostran har alltid varit aktuella frågor inom det svenska skolväsendet men synen 

på hur de ska genomsyra verksamheten i skolan har varierat i takt med samhällets utveckling 

och vilken politik som utövas. I början av 2000-talet höjdes det många röster, både från all-

mänheten och från politiskt håll, som påstod att skolan hade brister i ordning och disciplin 

vilket skulle ha gett avtryck i elevernas kunskaper. I en undersökning från 2005, som gjordes 

av Sifo på uppdrag av Lärarförbundet, visade det sig att en klar majoritet av de tillfrågade ur 

allmänheten var för ökad disciplin i skolan. Bland annat ansåg 73 % att det var rätt att ge ele-

ver kvarsittning, 91 % att lärare ska ha rätt att beslagta mobiltelefoner och 89 % ansåg att en 

elev ska kunna avvisas från en lektion (www.svt.se). 

    2006 lämnade regeringen en proposition till riksdagen; proposition 2006/07:69, med den 

talande titeln Förbättrad trygghet, ordning och studiero i skolan (www.riksdagen.se). Propo-

sitionen antogs av riksdagen, fogades in i skollagen (SFS 2007:378) och började gälla 2007 

(www.skolverket.se). Tillägget till skollagen gav lärare och rektorer ökade befogenheter bland 

annat vad det gäller att avlägsna störande elever från undervisningen samt att beslagta föremål 

som kan anses störa undervisningen eller som utgör fara för säkerheten.  

    Under 2006 infördes också bestämmelser om obligatoriska ordningsregler i grundskolan 

och gymnasieskolan (www.skolverket.se). 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Uppslag till den här uppsatsen fick jag när jag undervisade en gymnasieklass i historia. Temat 

för den aktuella lektionen var svenskt 1800-tal och vi diskuterade tillkomsten av den svenska 

folkskolan där vi bland annat analyserade ett gotländskt folkskolereglemente från 1848. I reg-

lementet kunde eleverna läsa hur ordning och disciplin reglerades. Att den tidiga folkskolan 

hade som uppgift att vara fostrare och stå som garant för att den rådande konservativa och 

patriarkala samhällordningen skulle bevaras förstod eleverna av reglementets text. Men när 

jag ställde frågan hur det fungerade med fostran, ordning och disciplinering i dagens skola 

hade eleverna tämligen vaga uppfattningar om detta – åtminstone till en början. Jag fick först 

intrycket att eleverna inte såg skolan som en fostrande institution utan endast som en kunska-

pande. Samtidigt märktes det i den påföljande diskussionen att frågor som berörde ordning 

och disciplinering samt skolans fostrande roll var något som väckte elevernas intresse och 

engagemang – åsikterna var många.  
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    Ordning och fostran i skolan tycks dessutom ånyo ha dragit till sig politikernas intresse där 

explicita kopplingar görs mellan ordning och fostran samt trygghet och studiero. Av den pro-

position som regeringen presenterade för riksdagen 2006 kan man tolka att vägen till trygghet, 

studiero och bättre prestationer i skolan går via skärpta ordningsregler (proposition 

2006/07:69, www.riksdagen.se). 

    Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad elever och lärare på en gymnasieskola i 

en mindre stad i Sverige har för åsikter i frågor som rör ordning, fostran och disciplinering i 

dagens skola. Detta eftersom att det är de som har att följa de lagar och regler som det fattas 

beslut om på den politiska nivån. Den övergripande frågan som uppsatsen kommer att försöka 

besvara är: Vad har elever och lärare för åsikter i frågor som rör ordning, fostran och disci-

plinering i skolan? 

 

1.2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet avser jag kortfattat presentera forskning och studier kring läroplaner och 

skolans värdegrund eftersom dessa kan kopplas till ordning, disciplinering och skolans fost-

rande uppdrag. Det är inte min avsikt att utförligt redogöra för kunskapsfältet – det är allt för 

omfattande och inte heller nödvändigt för den här uppsatsen. Jag har istället valt ut några tex-

ter som jag anser tillför perspektiv och därmed möjligheten att diskutera resultatet av min 

undersökning i ett större sammanhang. Det här avsnittet syftar således främst till att bekanta 

läsaren med en del av den forskning som jag kommer att referera till när jag i kapitel 5 disku-

terar resultatet av min undersökning. 

    Skolans läroplan och värdegrunden har varit föremål för omfattande forskning sedan den 

gavs ut 1994. Också tidigare läroplaner och andra dokument som har varit styrande för sko-

lans verksamhet har studerats vilket kan vara intressant när man söker finna svar på varför vår 

tids läroplaner är formulerade som de är. Tomas Englund redogör för en betydande del av den 

svenska utbildningshistorien i Samhällorientering och medborgarfostran i svensk skola under 

1900-talet (1986). I studien redogör Englund för skolans medborgerliga och politiska bildning 

och fostran som en del av det svenska utbildningssystemet och samhället under 1900-talet. 

Centralt för Englunds studie är att han visar att utbildning är politiskt och socialt bestämt och 

att utbildning är ett uttryck för rådande makt och ideologi. Jag har inte för avsikt att fördjupa 

mig mer i Englunds studie utan nämner den för att påvisa att frågor som berör skolans fost-

rande roll ständigt är i förändring och det fostrande uppdraget måste ses och förstås mot sam-

hället i övrigt – inte minst mot den politiska viljan. 
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    I Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor (2002) diskuterar 

Ylva Boman relationen mellan utbildning, demokrati och medborgarskap där kopplingar görs 

till skolans värdegrund. Boman tar ett omfattande grepp om utbildningspolitikens historia 

innan hon övergår till att diskutera samtidens skola. Intressant för den här uppsatsen är när 

Boman diskuterar och söker finna en lösning på ett grundläggande problem för demokratin i 

skolan i modern tid – nämligen att kunna förena individuell frihet med kollektiv ordning 

(2002:346 f.). Hur ska individens behov och vilja vägas mot det kollektiva när dess intressen 

kolliderar? Vägen till att uppnå detta går, enligt Boman, genom det deliberativa samtalet. Det 

deliberativa samtalet är en samtalsform där deltagande samt strävan efter att lyssna, försöka 

förstå och sätta sig in i ”den andres” åsikter och argument är väsentliga.  Att till varje pris få 

igenom den egna ståndpunkten hör inte hemma i ett deliberativt samtal som ska vara fritt från 

maktkamp och istället sträva efter konsensus om beslut är nödvändiga (Englund 2000:6). Det 

deliberativa samtalet ses som demokratins bärande element och räknas som ett väsentligt in-

slag i skolans arbete när elevernas demokratiska kompetens ska utvecklas: 

 

Genom att lära oss att resonera med, förstå och sätta värde på gemenskapens konkreta andra och 

deras handlingar kan skolan utveckla en slags medborgerlig solidaritet som i sin tur kan fungera 

som brygga mellan principen för det moraliskt rätta (universalism) och det sätt med vilken karak-

tären på relationerna i livsvärlden definieras (partikularism). Skolans roll som ’gemenskapsbygga-

re’ får därmed en annan innebörd än den starkt integrativa i en substantiell kollektivitet (kommuni-

tär) och negligeringen av den symboliska reproduktionen i den instrumentella kollektiviteten. Det 

är främst samtalet och en deliberativ hållning som kan utgöra grunden för skolans gemenskap 

(Boman 2002:401). 

 

Samtalet som problemlösare och verktyg i strävan mot demokrati ges en central plats i Bo-

mans avhandling och tillskrivs en nästintill förlösande kraft. 

    I Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund (2002) rör sig Ola Sigurd-

son inom samma område som Boman när han försöker definiera den goda skolan. Också Si-

gurdson lyfter fram samtalet och diskussionen som en viktig ingrediens när demokrati i skolan 

ska praktiseras i jakten på den goda skolan. 

 

Formuleringar i en läroplan måste tolkas och konkretiseras för att överhuvudtaget kunna ha någon 

praktisk betydelse. Diskussionen om hur de skall tolkas blir därför en diskussion om hur den goda 

skolan ska se ut. Inga läroplaner kan sätta stopp för en sådan diskussion genom att dess formule-

ringar sägs vara entydiga. Snarare genererar varje ny läroplan ytterligare diskussion om hur skolan 
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ska se ut. Kanske är det här vi finner det främsta värdet hos varje läroplan, nämligen att den tving-

ar oss var och en att på nytt ställa frågan om hur den goda skolan skall förverkligas (2002:149). 

     

    Sigurdson betonar dock att demokratisk fostran och social utveckling inte kan fungera helt 

utan auktoriteter. Han menar att individens funktion i samhället som fri och ansvartagande 

medborgare i samhället inte är medfödd utan kräver en mognadsprocess under vilken eleven 

vägleds av en auktoritet. Dessa auktoriteter utgörs bland annat av lärarna men Sigurdson på-

står också att detta inte bara är en uppgift för skolan. Hemmet, fotbollslaget, lekplatsen – det 

vill säga det omgivande samhället måste också medverka. Skolan kan inte allena utgöra den 

etiska miljön som ska fostra demokratiska medborgare (2002:149). 

    I skriften Värdepedagogik i internationell belysning (2003) utgiven av Skolverket presente-

rar Gunnel Colnerud och Robert Thornberg forskning kring värdepedagogiska program från 

de senaste 30 åren. De betonar att skapandet av demokratiska värden inte är ett individuellt 

projekt när de refererar till studierna. Därför krävs det att man först skapar gemenskap och 

motarbetar utanförskap i skolan då det senare är direkt kontraproduktivt för demokratiskt ar-

bete. Arbetet med att skapa en moralisk och demokratisk gemenskap i skolan kräver uthållig-

het och tålamod. Elevernas delaktighet är ytterst viktig och de måste ges förtroende att förbe-

hållslöst undersöka och samtala om värdefrågor. Dessutom måste de få skaffa sig egna erfa-

renheter genom att samarbeta, lösa problem och konflikter. Dock menar Colnerud och Thorn-

berg, precis som Sigurdson, att eleverna inte får lämnas helt utan vägledning i dessa kompli-

cerade frågor. Läraren ska inta en handledande roll och se upp med att ge färdiga lösningar i 

form av moraliska instruktioner (Colnerud och Thornberg 2003:215). 

    Gemensamt för Boman (2002), Sigurdson (2002) samt Colnerud och Thornberg (2003) är 

att de betonar vikten av samtalet som verktyg i strävan mot demokrati i skolan. Samtal som 

handlar om att vidga elevernas föreställningsvärld, lära dem att lyssna på andra utan att döma, 

utan för att lära. Samtalet i sig bör inte i första hand ses som en strävan att uppnå konsensus 

eftersom det inte är möjligt alla gånger. Demokrati ska inte ses som att man ska eller kan 

uppnå konsensus i alla frågor utan är snarare ett sätt att komma till rätta med att vi inte är 

överens (Sigurdson 2002:147).  

    Jag uppfattar den forskning som jag redogör för ovan som starkt influerade av John De-

weys Demokrati och utbildning (1997) när de resonerar kring moral, normer och skolans de-

mokratifostrande uppdrag. Det har varit frestande att här eller under avsnittet Teori redogöra 

för Deweys syn på utbildningens demokratiska uppgift. Men eftersom hans tankar genomsy-

rar den forskning som jag redogör för ovan har jag undvikit detta för att inte göra uppsatsen 
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allt för teorityngd. Jag avser emellertid ta mig friheten att referera till Dewey längre fram i 

uppsatsen när ursprungskällans klarhet behövs. 

    I texterna av Sigurdson (2002) samt Colnerud och Thornberg (2003) betonas vikten av att 

den demokratiska bildningsprocessen, fostrandet eller karaktärsdanandet, inte ska lämnas till 

eleverna att själva komma till rätta med. Eleverna är beroende av vägledning eftersom de so-

ciala erfarenheter som de gör i skolan sätter spår i deras värdemässiga utveckling. Demokra-

tiska färdigheter är, som Sigurdson betonar, inte medfödda utan måste erövras och uppövas i 

samspel med andra. 

 

1.3 Teori. Ordning, fostran och disciplinering i skolan – vad 

säger Foucault? 

I det här kapitlet ska jag kortfattat redogöra för hur jag ser på Michel Foucaults teorier om 

makt och disciplinering och hur de kan kopplas till dagens skola. Syftet med att här ägna någ-

ra rader åt Foucault är att jag kommer att utgå från hans teoretiska perspektiv om makt och 

disciplinering, främst från Övervakning och straff (1974), när jag längre fram i uppsatsen dis-

kuterar resultatet av min undersökning. 

    Jag har använt mig av Foucaults teorier tidigare i en uppsats när jag diskuterade discipline-

ring i den svenska folkskolan (Karlsson 2009). Det gör att de avsnitt som behandlar teori i den 

här texten kommer att vara snarlika de avsnitt som behandlar teori i min tidigare uppsats. 

Däremot kommer tillämpningen av teorin inte vara densamma eftersom de empiriska studier-

na skiljer sig åt i de två uppsatserna. 

    Centralt för Foucaults resonemang är att utövandet av makt och disciplineringen av männi-

skor i samhället har förändrats under de senaste århundradena. Från att ha varit framträdande 

och offentligt uppvisad, gestaltad i form av en furste eller annan maktutövare, har makten 

dragit sig tillbaka och intagit en annan, mer diskret form. Därmed har också disciplineringen 

av folket förändrats från en tämligen brutal form, präglad av hårda fysiska straff, till att an-

vända sig av mer subtila medel för att utöva makt och upprätthålla disciplinen.  

    Foucault (1974) visar hur 1700-talets rättsväsende, i förlängningen fursten, straffar de som 

bryter mot lagen. Straffen var ofta brutala, de verkställdes offentligt och kan ses som en 

hämnd för det onda som de hade gjort mot fursten. Det var på grund av sin olydnad mot 

fursten som brottslingarna straffades (1974:60 ). Under 1700-talet höjs det röster mot tortyr 

och stränga fysiska straff i Frankrike och under 1800-talet kan man se hur dessa försvinner 

successivt för att ersättas av fängelsestraff. Att döma brottslingar till fängelse var och är gi-
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vetvis ett sätt att bestraffa men Foucault intresserar sig mer för att påvisa det korrigerande 

syftet som fängelserna skulle ha och de metoder som där utvecklades för att komma till rätta 

med brottslingarnas oönskade beteenden (1974:149, 271 f.): 

 

…; timplaner, tidsscheman, obligatoriska rörelser, regelbunden verksamhet, enslig medita-

tion, gemensamt arbete, tystnad, flit, åtlydnad, goda vanor. Och det man med denna korrek-

tionsteknik försöker konstruera är inte så mycket rättssubjektet, som ser sig omfattat av 

samhällsfördragets grundläggande intressen, som det lydiga subjektet, en individ som är 

underkastad vanor, regler, order och en myndighet som ständigt utövas omkring och över 

honom och som han bör låta fungera automatiskt inom sig (1974:151) . 

 

Det man kan utläsa av citatet och som är centralt för den nya disciplineringsformen är att när 

korrigeringsbehandlingen har lyckats så har brottslingen blivit omvänd. Vistelsen i fängelset 

har försett brottslingen med en norm för hur han ska bete sig i samhället och den ska helst 

fungera automatiskt. Det skall alltså inte vara rädslan för straff som ska avhålla brottslingen 

från att begå nya brott utan rädslan för att bryta mot normen och därmed exkludera sig själv 

från samhällets gemenskap. Genom att skapa en norm flyttar man fokus från den centrala 

makten till den enskilde individen som har att uppfylla normen. Avviker man från normen 

upptäcks man omedelbart av övriga individer i samhället, kollektivet, som också gestaltar 

normen samtidigt som de, direkt och indirekt, övervakar att normen följs. 

    Ovanstående korrigering, eller normindoktrinering, skulle knappast vara genomförbar om 

individen i fråga inte avskiljdes från sin vanliga miljö, utsattes för kontinuerlig övervakning 

(verklig och/eller inbillad) med hot om straff men också möjligheten att belönas när så anses 

lämpligt av den övervakande myndigheten. 

    Att förhållandena skulle vara på det sättet i ett fängelse är kanske inget vi fäster någon stör-

re vikt vid men när Foucault fortsätter sitt resonemang och påstår att fängelsets korrigerande 

program och övervakningssystem också kan spåras till fabriker, skolor och i förlängningen till 

hela det moderna samhället blir reaktionen kanske en annan. Eftersom den här uppsatsen 

handlar om skolan så ska vi hålla oss där och genom några generella exempel betrakta skolan 

ur Foucaults perspektiv. Syftet med det är att påvisa att det är möjligt att finna likheter mellan 

Foucaults resonemang och det sätt som makt och disciplin yttrar sig i skolan.  

    Foucault menade att disciplinen skulle vara sluten om sig själv (1974:166 f.). Med detta 

menas att disciplinen ska utövas på en fysisk plats som inte har något samband med andra 

platser och den skall vara sluten.  Detta torde gälla såväl vid korrigering av brottslingar såväl 

som vid undervisning av barn och ungdomar. Skolhus och fängelser har därför gemensamt att 
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de är slutna byggnader som är inrättade för att användas med specifika syften enligt Foucault. 

Även om skolan har öppnats och försökt närma sig samhället så är det ändå fullt möjligt att 

hävda att såväl fängelse som skola är slutna. 

        Foucault (1974) menar att makten och disciplinen har tagit olika former under årens 

lopp. Den absolute fursten utövade makt och disciplin genom sin fysiska person och överträ-

delser bestraffades hårt. Under 1800-talet och framgent tar sig makten och disciplinen andra 

former:  

 

Traditionellt är makten den som syns, den som visar upp sig, den som demonstreras och 

som på ett paradoxalt sätt hämtar sin styrka i det sätt varpå den åskådliggörs. De som den 

utövas över kan förbli i skuggan; det enda ljus som faller på dem är det som kommer av den 

del av makten som tillerkänns dem eller som de ett ögonblick återspeglar. Den disciplinära 

makten däremot gör sig osynlig; i gengäld tvingar den dem som den underkastar sig att vara 

synliga. I det disciplinära samhället är det undersåtarna som skall synas (1974:219). 

 

    Det är väsentligt att påtala att Foucault inte menar att den traditionella makten och disci-

plinutövningen helt har försvunnit: 

 

Det innebär inte att det disciplinära sättet att utöva makt har ersatt alla andra; men det har 

smugit sig in bland de andra och ibland diskvalificerat dem, det har tjänstgjort som över-

gång, det har förbundit dem sinsemellan, det har givit dem en förlängning och framför allt 

har de gjort det möjligt att utsträcka maktens verkningar ända till de tunnast, mest avlägsna 

delarna (1974:252). 

 

Det disciplinära sättet att utöva makt och den traditionella makten kompletterar således var-

andra och verkar stödjande för varandra. Där det ena sättet misslyckas med att verka discipli-

nerande rycker det andra in. Makten och disciplineringen når på detta sätt längre och blir allt 

effektivare 

     

1.4 Metod, material och avgränsningar 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för och diskutera den metod som jag har valt och 

det material som utgör den empiriska delen av uppsatsen samt vilka avgränsningar som har 

gjorts. 
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1.4.1  Metod och material 

För att få fram material till den här uppsatsen har jag genomfört en enkätundersökning på en 

gymnasieskola i en mindre stad i Sverige. Undersökningen omfattade totalt 54 elever och 7 

lärare. Huvuddelen av eleverna studerade på ett så kallat studieförberedande program, år 2 

alternativt år 3. 30 av eleverna som ingår i undersökningen är flickor och 24 är pojkar. Totalt 

7 lärare har besvarat enkäten varav 2 är kvinnor och 5 är män. Lärarna har olika ämneskombi-

nationer och deras erfarenhet av läraryrket varierar mellan att vara nyanställd till att ha cirka 

30 års erfarenhet. Flera av lärarna undervisar de elever som omfattas av undersökningen. Del-

tagandet i undersökningen var baserats på frivillighet och samtliga informanter är anonyma. 

    I samband med att jag delade ut enkäterna förklarade jag att undersökningen syftade till att 

förse mig med material till mitt examensarbete ingående i lärarprogrammet. Jag undvek att 

presentera uppsatsen syfte och enkätens frågor, utan hänvisade istället till deras möjlighet att 

ställa frågor. Syftet med detta var att minska risken för min inverkan på materialet, det vill 

säga informanternas svar. Endast ett fåtal frågor ställdes av informanterna vilka alla hade att 

göra med hur slutprodukten, uppsatsen, skulle presenteras och om de skulle få möjlighet att ta 

del av den. 

    När eleverna besvarade enkäten var jag närvarande i klassrummet. Lärarna tilldelades enkä-

ten och fyllde i den enskilt. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor direkt i anslutning till 

ifyllandet av enkäten. Lärarna hade möjlighet att ställa frågor när de fick enkäten alternativt 

senare i och med att jag var närvarande på skolan de två dagar som enkätundersökningen 

genomfördes. Lärarna gav mig de ifyllda enkäterna personligen alternativt att de lämnade dem 

i en mapp i personalrummet. Elevernas enkäter samlades in omedelbart efter det att de hade 

fyllt i dem. Några uppföljande enkäter eller intervjuer har inte ansetts nödvändiga med hänsyn 

till utfallet av enkäten. 

    I den mån jag diskuterar specifika svar gör jag det utifrån siffror som jag försåg enkäterna 

med i efterhand. Eftersom informanternas deltagande var frivilligt och de garanterades ano-

nymitet är det min uppfattning att materialets värde, realibiteten, kan anses vara god. Anony-

miteten medgav att de verkligen kunde skriva vad de ansåg och frivilligheten torde ha innebu-

rit att de var motiverade att seriöst delta i undersökningen.  

    När jag konstruerade min enkät utgick jag från Jan Trosts (2007)  grundläggande enkätme-

todik. Enkäten som jag konstruerade och använde mig av för att samla in material till uppsat-

sen omfattar 11 frågor varav 8 är så kallade kortfrågor. Kortfrågorna är försedda med fasta 

svarsalternativ där informanterna har fått ringa in det svarsalternativ som de har valt. Reste-
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rande 3 frågor är att betrakta som så kallade öppna frågor. Trost (2007:74 ff.) redogör för 

skillnaden mellan öppna och icke-öppna frågor och han menar att de icke-öppna frågorna är 

de som är försedda med fasta svarsalternativ. Dessa frågor har jag valt att kalla för kortfrågor. 

Kortfrågor har jag använt mig av för att få material av kvantitativ karaktär, till exempel fråga 

2 som lyder: Anser du att det behövs ordningsregler i skolan? De svarsalternativ som infor-

manterna då fick välja mellan var ja eller nej.  

    Trost (2007:74) förespråkar frågor med fasta svarsalternativ bland annat eftersom dessa är 

lättare att bearbeta och sammanställa. Men han menar samtidigt att det kan vara vettigt att ta 

med enstaka öppna frågor för att dessa kan vara till hjälp när man ska tolka och analysera det 

insamlade materialet, men också för att dessa frågor många gånger kan resultera i värdefulla 

synpunkter. Synpunkter som inte kan komma fram när svaren är förtryckta vilket är fallet med 

mina kortfrågor (förutom fråga 7). Därför har jag valt att ta med 3 öppna frågor i enkäten för 

att försöka få material av mer kvalitativ karaktär – även om detta innebär en mer problemfylld 

bearbetning av det insamlade materialet än vid bearbetning av kortfrågorna. 

    Omfattningen av det insamlade materialet är inte så stort att det bör dras några generella 

slutsatser av resultatet av den här undersökningen. Ett större antal informanter skulle sannolikt 

ha förbättrat undersökningens validitet men de ryms helt enkelt inte i ett arbete av den här 

omfattningen. Men trots undersökningens relativt ringa omfattning ger den en fingervisning 

om vad gymnasieelever och gymnasielärare har för åsikter i frågor som rör ordning, fostran 

och disciplinering – i synnerhet på den skola som omfattas av undersökningen. 

    Ordet disciplinering har i huvudsak undvikits i enkätens frågor trots att just disciplinering 

är vad den här uppsatsen handlar om. Anledningen till det är att jag anser att det finns risk för 

att många uppfattar ordet disciplinering som obsolet och därför kan ordet ge konnotationer 

som leder bort informanten från uppsatsens syfte. Detta har jag ansett kunna påverka resulta-

tet av min undersökning på ett negativt sätt varför jag, i huvudsak, har undvikit ordet. Jag har 

istället valt att använda mig av ordning och i viss mån fostran vilka för övrigt förekommer i 

skolans värdegrund och i aktuella texter från skolverket. 

 

1.4.2 Avgränsningar 

Undersökningen omfattar 61 informanter. Anledningen till att antalet har hållits nere är att jag 

har valt att min underökning också ska omfatta öppna frågor av mer kvalitativ karaktär. Sva-

ren på dessa frågor kräver betydligt mer bearbetning i form av analys, tolkning och kategori-

sering än kortfrågorna. Därför har jag ansett det nödvändigt att hålla nere antalet informanter. 
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    Fokus för den här uppsatsen är vad eleverna har för åsikter i frågor som berör ordning, fost-

ran och disciplinering. Därav är antalet lärare som medverkar i undersökningen betydligt färre 

än antalet elever – 7 lärare jämfört med 54 elever. Det huvudsakliga syftet med lärarnas med-

verkan är att se om deras åsikter avviker från elevernas i de aktuella frågorna. Några slutsatser 

av lärarnas åsikter som representativ grupp bör således inte dras. 

 

2. Vad har elever och lärare för åsikter om ordning, 

fostran och disciplinering i skolan 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa resultatet av min undersökning. Först kommer ele-

vernas åsikter att presenteras och därefter lärarnas. Anledningen till att jag inte presenterar 

dem tillsammans är att det finns risk för att läsaren redan nu, och i allt för stor omfattning, 

jämför resultat av elevernas svar med lärarnas vilket inte blir rättvisande eftersom det endast 

är 7 lärare som omfattas av undersökningen jämfört med 54 elever. De två gruppernas åsikter 

kommer att jämföras i särskild ordning längre fram i uppsatsen. 

    För att bättre kunna åskådliggöra resultatet av undersökningen kommer resultatet av elev-

undersökningen att presenteras både i text och i grafisk form. Den grafiska framställningen 

sker i form av cirkeldiagram. För att underlätta läsningen av diagrammen mot enkätens frågor 

har jag valt att följa svarsalternativens inbördes ordning från enkäten med början klockan tolv 

i cirkeldiagrammen (Stukat 1993:21).  

    Resultatet av lärarnas åsikter kommer bara att presenteras i den löpande texten på grund av 

att en jämförelse av elevernas och lärarnas åsikter i form av diagram kan vara vilseledande 

med hänsyn till den stora skillnad i antal informanter som föreligger (Stukat 1993:23). 

    Kortfrågorna, det vill säga fråga 1-7 samt fråga 9 medger exakt presentation av informan-

ternas svar med hänsyn till de fasta svarsalternativen i enkäten. Fråga 8, 10 och 11 är så kalla-

de öppna frågor och svarsfältet har därför blivit tämligen brett när dessa frågor har besvarats. 

För att överskådligt kunna presentera dessa frågor har jag, efter att ha analyserat och bearbetat 

svaren, delat in dem i olika åsiktsgrupper – kategorier. Hur jag har gått tillväga kommer jag 

att återkomma till längre fram i texten när dessa frågor behandlas. Frågorna 8, 10 och 11 

kommer därför inte att presenteras i grafisk form. 
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2.1 Elevernas åsikter – kortfrågorna 

Den exakta frågeställningen framgår av texten under respektive figur. På fråga 1 har eleverna 

fått svara på om de kände till att deras skola hade ordningsregler. Notera att siffrorna i cirkel-

diagrammet nedan, och även i resterande cirkeldiagram, anger antal elever som valt det svars-

alternativet medan storleken på ”tårtbiten” i vanlig ordning är grundad på procentuell del av 

det totala antalet svar. 

 

 

Figur 1. Känner du till att det finns ordningsregler på din skola? 

Svaren på fråga 1 visar att 44 elever av totalt 54 kände till att det finns ordningsregler på deras 

skola och 10 elever uppgav att de inte kände till att det finns ordningsregler. 

 

Fråga 2 omfattar frågan om eleverna anser att det behövs ordningsregler i skolan. 

 

 

Figur 2. Anser du att det behövs ordningsregler i skolan? 
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Majoriteten av eleverna, 46 av 54, anser att ordningsregler behövs i skolan. 4 elever har svarat 

nej och 4 elever uppgav att de inte visste. 

 

I fråga 3 tillfrågades eleverna om de ansåg att fler ordningsregler och ökade befogenheter för 

lärare och rektorer kan bidra till ordning, trygghet och studiero i skolan. 

 

 

Figur 3. Anser du att fler ordningsregler och ökade befogenheter för rektorer och lärare 

kan bidra till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan? 

 

Här angav 26 elever att de ansåg att fler ordningsregler och ökade befogenheter kunde bidra 

till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan medan 14 svarade nej och 14 svarade att 

de inte visste. 

 

Fråga 4 tar upp om eleverna anser att betyg kan bidra till ordning i skolan. 

 

 

Figur 4. Anser du att betyg kan bidra till ordning i skolan? 

26 elever angav att de ansåg att betyg kan bidra till ordning i skolan. 13 elever uppgav att de 

inte trodde att betyg kan bidra till ordning i skolan och 15 elever uppgav att de inte visste. 
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Fråga 5 berör om eleverna anser att betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning i 

skolan. 

 

 

Figur 5. Anser du att betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning i skolan? 

 

28 elever ansåg att betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning i skolan, 17 elever 

svarade nej på frågan och 9 elever svarade att de inte visste. 

 

Fråga 6 behandlar om eleverna anser att fler betygssatta prov kan bidra till ordning i skolan. 

 

 

Fråga 6. Anser du att fler prov som betygsätts kan bidra till ordning i skolan? 
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På fråga 6 svarade 36 elever att de inte ansåg att fler prov som betygsätts kan bidra till ord-

ning i skolan. 5 elever ansåg att fler betygsatta prov kan bidra till ordning i skolan och 13 ele-

ver angav att de inte visste. 

 

Fråga 7 har fler svarsalternativ än fråga 1-6. Här frågas eleverna om vad de anser är mest be-

tydelsefullt för ordningen i skolan. Alternativen de har att välja mellan är: Läraren/rektorn, 

kamratfostran, ordningsregler, uppfostran från hemmet, betyg och annat. Av frågeställningen 

framgår det att de bara får välja ett av alternativen. 

 

 

Figur 7. Vad anser du är mest betydelsefullt för ordningen i skolan? 

 

Av svaren på fråga 7 framgår det att 18 elever anser att uppfostran från hemmet är viktigast 

för ordningen i skolan. 17 elever anser att kamratfostran är viktigast, 13 elever anser att lära-

ren/rektorn är viktigast. 3 elever anser att ordningsregler är viktigast och 2 elever anser att 

betyg är viktigast. 1 elev, elev 38, har utnyttjat möjligheten att välja annat svarsalternativ än 

de som framgår av enkäten. Elev 38 svar har jag valt att redovisa under Annat eftersom eleven 

har valt just det svarsalternativet. Det svar som anges är dock en kombination av två andra 

svarsalternativ. Eleven skriver: ”En blandning. Genom en uppfostran hemma och tydliga reg-

ler i skolan.” 

    Eftersom jag har valt att redovisa de öppna frågorna sist så hoppar jag tillfälligt över fråga 

8 och går till resultatet av fråga 9. När jag redovisar resultatet av undersökningen bland lärar-

na kommer jag att göra på motsvarande sätt. 

13

17
3

18

2 1

Fråga 7

Läraren/rektorn

Kamratfostran

Ordningsregler

Uppfostran från 
hemmet

Betyg

Annat



18 

 

 

Tabell 1. Elevers uppfattning om 3 ords värdeladdning. 

 Positivt Neutralt Negativt 

Fostran 23 21 10 

Ordning 31 19 4 

Disciplinering 13 13 28 

 

Fråga 9, vars resultat framgår av tabellen ovan, går ut på att eleverna ska ange vad de anser att 

orden fostran, ordning och disciplinering har för värdeladdning. Ordet fostran uppfattar 23 

elever som positivt laddat medan 21 elever uppfattar det som neutralt medan 10 uppfattar det 

som negativt. Ordning uppfattar 31 elever som positivt, 19 elever som neutralt och 4 elever 

som negativt. Ordet disciplinering uppfattar 13 elever som positivt och lika många uppfattar 

det som neutralt medan 28 elever uppfattar ordet som negativt. 

 

2.2 Elevernas åsikter – de öppna frågorna 

För att få material av kvalitativ karaktär till min undersökning har jag valt att ta med 3 öppna 

frågor i enkäten – frågorna 8, 10 samt 11. Trost (2007:76) rekommenderar att man ska ta med 

enstaka öppna frågor för att dessa kan vara till hjälp när man ska tolka och analysera det in-

samlade materialet men också för att dessa frågor många gånger kan resultera i värdefulla 

synpunkter. Två av de tre öppna frågorna var riktade mot avgränsade områden medan den 

tredje var helt öppen och togs med i enkäten för att fritt släppa in eventuella åsikter från ele-

verna. 

    För att överskådligt kunna presentera hur pass omfattande eleverna har svarat på de öppna 

frågorna har jag delat in dem i fyra grupper efter hur pass utförligt de har svarat räknat i antal 

ord.  

Tabell 2. Hur utförligt eleverna har svarat på enkätens öppna frågor räknat i antal ord. 

Elever Inte svarat Svarat med 

enstaka ord 

Svarat kort-

fattat 

Svarat utför-

ligt 

Fråga 8 3 1 12 38 

Fråga 10 2 3 18 31 

Fråga 11 - - - 1 
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Inte svarat innebär 0 ord, svarat med enstaka ord innebär 1-5 ord, svarat kortfattat innebär 6-

20 ord och svarat utförligt innebär 21 ord och uppåt. Detta är en mycket grov indelning men 

ger ändå en bild av elevernas benägenhet att svara samt hur pass omfattande mitt material är. 

Det kan vara på sin plats att här påpeka att antalet ord inte automatiskt kan kopplas samman 

med kvalitén på svaren. Några elever har utryckt sig kortfattat men har trots det tydligt visat 

sin åsikt. Någon ortografisk hänsyn har heller inte tagit vid ordräkningen vilket innebär att till 

exempel förkortningar som m.m. har räknats som ett ord. 

    Elevernas svar har varit tämligen omfattande och även om många svar visar att eleverna 

generellt har samma uppfattning i en fråga så visar deras svarsformuleringar på stora skillna-

der på grund av att de ofta har kombinerat flera åsikter i sina svar. Kombinationen av flera 

åsikter i elevernas svar har gjort att jag, efter analys och tolkning, har delat in deras svar i oli-

ka kategorier. Eftersom svaren från många elever innehåller flera åsikter kan innehållet i deras 

svar följaktligen sorterats in i mer än en kategori. Till exempel fråga 8: Hur anser du att man 

bäst skapar ordning, trygghet och studiero skolan? Där har elev 44 svarat: ”Läraren har en av 

de viktigaste rollerna när det gäller detta. Läraren ska vara tydlig, snäll och också visa trygg-

het. Det är väldigt viktigt att alla elever har kompisar i skolan, då känner man sig trygg.” Det-

ta svar har jag tolkat innehålla två åsikter och det kan därför delas upp på två kategorier – 

läraren och kamratskap. 

    Av de tre öppna frågor som ska behandlas här är fråga 11 mest öppen, därefter kommer 

fråga 8 och slutligen fråga 10. Fråga 11 tog jag med i enkäten för att lämna fritt utrymme för 

elevernas egna tankar kopplat till undersökningen – endast 1 elev svarade på den frågan vilket 

jag återkommer till.  

    Fråga 8, Hur anser du att man bäst skapar ordning, trygghet och studiero skolan? gav en 

rik flora av svar. Av elevernas svar har jag utläst 16 olika kategorier. Några av kategorierna är 

besläktade och 11 kategorier har endast berörts av ett fåtal elever (1-5 elever) medan 5 kate-

gorier har berörts av ett större antal elever (8-19 elever). De kategorier av åsikter som har be-

rörts av flest elever är i fallande ordning: Läraren, regler, elevens eget ansvar, motivation till 

studier och påföljder. När eleverna refererar till läraren i sina svar är det oftast med åsikten 

att läraren skall vara en slags garant för att ordning skapas och upprätthålls i skolan. När de 

lyfter fram regler är det i den meningen att regler behövs och att alla ska följa dem. Kategorin 

elevens eget ansvar innebär att eleverna själva ska ta ansvar för sina egna studier och för att 

sköta sig i skolan. Det ska inte behövas att någon övervakar eller säger till. De elever som 

berör motivation till studier menar att om de är motiverade för sina studier så är det ett bra sätt 

att få ordning, trygghet och studiero i skolan. Eleverna hänvisar också till behovet av påfölj-
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der för dem som inte följer ordningsregler, lärarens instruktioner eller missköter sig på annat 

sätt – det vill säga någon form av straff. 

    I ovanstående stycke redovisar jag de 5 kategorier som flest elever ansluter sig till. Nu föl-

jer de andra kategorierna som jag har sorterat in elevernas svar i. Dessa har berörts av betyd-

ligt färre elever (1-5 elever) men förtjänar ändå att lyftas fram här. Några av dessa kommer 

jag att återkomma till längre fram i texten när jag diskuterar undersökningens resultat. Bland 

de åsikter som inte ventilerades av så många elever märks: delaktighet/elevinflytande, kamrat-

skap, särskilda grupper på skolan som bekämpar mobbing, hemmets betydelse, behovet av 

lokaler för enskilda studier, behovet av goda föregångsmän, ömsesidig respekt, sunt förnuft, 

betyg i ordning, inte fler regler samt individens frihet att göra vad den vill. 

    Fråga 10 är inte fullt så öppen som fråga 8 vilket följaktligen har gett upphov till något fär-

re kategorier. Men även i fråga 10 visar elevernas svar prov på rik variation. Fråga 10 refere-

rar till skolans värdegrund och det fostrande uppdraget som där kan utläsas (Bilaga 1). Anser 

du att skolan ska ha en fostrande roll enligt utdraget ur skolans värdegrund ovan? Motivera 

ditt svar!  Frågans formulering leder till att eleverna antingen ställer sig positiva eller negativa 

till skolans fostrande uppdrag. Detta har gjort att jag har kategoriserat elevernas svar i två 

huvudgrupper med motsatta uppfattningar – de som är positiva respektive negativa till skolans 

fostrande roll. Det är emellertid flera elever som utvecklar sina svar eller lägger in förbehåll, 

det vill säga att de inte är helt positiva eller helt negativa till skolans fostrande roll. Till exem-

pel svarar elev 32: ”Ja, skolan skall fostra elever men detta ska också ske i hemmet. Det är i 

hemmet som största delen av uppfostran ska ske och skolan där efter.” Ovanstående svar har 

jag sorterat in under den kategori som är positiva till skolans fostrande roll, men samtidigt 

visar elevens svar att det inte bara är skolans uppgift – hemmet ska bära det största ansvaret. 

Ytterligare exempel på elevernas svar kommer jag att behandla längre fram i texten när jag 

diskuterar resultatet av undersökningen. 

    Av de svar som eleverna lämnade i enkäten har jag sorterat in 12 svar som är negativa till 

skolans fostrande roll. 34 elever uppger att de är positiva till skolans fostrande roll och 3 ele-

ver har uppgett svar som är svåra att kategorisera varför de har sorteras in i en egen kategori. 

Ett exempel på detta är elev 33 svar: ”Jag anser att värdegrunden är bra, dock bör den vara 

mer flexibel och modern i den mening att de nuvarande tänkandet bör leda istället för kyr-

kans.” 2 elever har valt att inte besvara frågan och 3 elever har uppgett att de inte vet. 

    Fråga 11 besvarades endast av en elev – elev 38. Frågan togs med i syfte att eleverna fritt 

skulle kunna ta upp åsikter som inte ”passade in” under övriga frågeställningar. Eleven skrev: 
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”Ibland tycker jag att skolan skall vara strängare. Lärare har så många regler emot som gör att 

eleverna får större frihet.” 

 

2.3 Lärarnas åsikter – kortfrågorna 

Jag har nämnt tidigare i uppsatsen att antalet lärare som omfattas av min undersökning är be-

tydligt färre än antalet elever. Detta eftersom lärarnas medverkan i undersökningen främst ska 

användas för att jämföras med elevernas åsikter. Det vill säga för att kunna se om det förelig-

ger meningsskiljaktigheter mellan lärare och elever i frågor som rör ordning, fostran och di-

sciplin. Nedan följer redovisning av lärarnas svar på kortfrågorna. 

    Av de 7 lärare som omfattas av undersökningen känner samtliga till att det finns ordnings-

regler på deras skola (fråga 1) och samtliga anser också att ordningsregler behövs (fråga 2). 

På fråga 3: Anser du att fler ordningsregler och ökade befogenheter för rektorer och lärare 

kan bidra till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan? svarade 3 lärare jakande, 1 

nekande och 3 visste inte. Fråga 4: Anser du att betyg kan bidra till ordning i skolan? på den 

frågan svarade 3 lärare ja och 4 svarade nej. På den 5:e frågan: Anser du att betyg i ordning 

och uppförande kan bidra till ordning i skolan? svarade 2 lärare ja, 4 svarade nej och 1 lärare 

visste inte. Anser du att fler prov som betygsätts kan bidra till ordning i skolan? frågas i fråga 

6. Här svarar 2 lärare ja och 5 lärare svarar nej. 

    På fråga 7 ska lärarna svara genom att ringa in det alternativ som de anser har mest betydel-

se för ordningen i skolan. De alternativ som finns att välja mellan är. Läraren/rektorn, kam-

ratfostran, ordningsregler, uppfostran från hemmet, betyg samt annat. Här svarade 4 lärare att 

de ansåg att uppfostran från hemmet var viktigast, 2 angav att de ansåg att läraren/rektorn var 

viktigast och 1 lärare uppgav kamratfostran. 

    På fråga 9 ska lärarna ange vad de anser att orden fostran, ordning och disciplinering har 

för värdeladdning. Fostran ansåg 4 lärare vara positivt laddat och 3 ansåg ordet vara neutralt. 

Ordning ansåg 5 lärare vara positivt laddat medan 2 ansåg det vara neutralt. Disciplinering 

ansåg 1 lärare vara positivt laddat, 1 ansåg det vara neutralt medan 5 ansåg det vara negativt 

laddat. 

 

2.4 Lärarnas åsikter – de öppna frågorna 

När lärarna svarade på fråga 8 var det en lärare som inte besvarade frågan, 1 lärare svarade 

med enstaka ord (1-5 ord). 4 lärare svarade kortfattat (6-20 ord) och 1 lärare svarade utförligt 
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(21 ord eller fler). Svaren kan innehålla flera åsikter vilket innebär att ett svar kan räknas till 

mer än en kategori – precis som när elevernas svar kategoriserades. 

    På fråga 8 refererar 2 lärare till vikten att skolan är en inspirerande arbetsplats vilket elever, 

lärare och skolledning ska bidra till. 2 lärare påtalar vikten av trivsel, 1 lärare hänvisar till 

motivation och 1 lärare pekar på vikten av god undervisningskvalité. 2 lärare anger regler där 

den ene av dem också påtalar vikten av påföljder om reglerna inte följs. 

    På fråga 10, som behandlar skolans fostrande roll som den framgår av utdraget ur värde-

grunden (bilaga 1), har 3 lärare svarat kortfattat (6-20 ord) och 4 lärare har svarat utförligt (21 

ord eller fler). 6 av lärarna har svarat att de anser att skolan ska ha en fostrande roll. Lärarna 

har, precis som eleverna, skrivit in förbehåll och de har utvecklat sina svar. Till exempel an-

ger en lärare att skolan inte kan undvika den fostrande rollen eftersom skolan är en förebild 

och en normsättare. En lärare har inte svarat direkt på frågan utan anger att han ifrågasätter 

ordet fostran och hänvisar istället till att man bör utgå från elevernas vilja att uppträda på ett 

bra sätt. Jag avser att återkomma också till lärarnas svar längre fram när jag diskuterar resulta-

tet av undersökningen. 

    Fråga 11 besvarades inte av någon av lärarna. 

 

3. Sammanfattning och jämförelse 

I det här kapitlet kommer jag att sammanfatta resultat av elevernas och lärarnas åsikter kopp-

lat till de frågor som de har besvarat i enkäten. Först sammanfattar jag elevernas åsikter och 

därefter lärarnas. I kapitlets sista avsnitt jämför jag elevernas och lärarnas åsikter. 

 

3.1 Sammanfattning av elevernas åsikter  

Frågorna 1-3 har som gemensam nämnare att de tar upp skolans ordningsregler. Här visar min 

undersökning på att huvuddelen av eleverna känner till att skolan har ordningsregler och de 

anser att ordningsregler behövs. När det gäller frågan om fler ordningsregler kan bidra till 

förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan delar sig uppfattningarna åt. 26 elever anser 

att fler ordningsregler kan bidra till förbättrad ordning etcetera men 14 elever anser att det inte 

kan göra det och 14 elever vet inte. 

    Frågorna 4-6 kan kopplas till betygsfrågan. Av svaren på frågorna 4 och 5 kan man utläsa 

att ungefär hälften av eleverna anser att betyg i allmänhet och betyg i ordning och uppförande 

kan bidra till ordning i skolan. Däremot anser huvuddelen, 36 elever, att fler betygssatta prov 

inte kan bidra till ordning i skolan.  
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    På fråga 7 framträder 3 dominerande svarsalternativ. Eleverna värderar uppfostran från 

hemmet högst (18 stycken) tätt följt av kamratfostran samt betydelsen av läraren/rektorn när 

det kommer till att bestämma vad som är mest betydelsefullt för ordningen i skolan. Ord-

ningsregler ringas in av endast 3 elever. 

    Vad det gäller orden fostran, ordning och disciplinering kan man se att huvuddelen av ele-

verna upplever fostran och ordning som positivt eller neutralt laddade medan ordet discipline-

ring värderas negativt av huvuddelen. Det ska dock påtalas att hela 13 elever uppfattar disci-

plinering som positivt laddat. 

    När eleverna svarar på fråga 8 dominerar 5 kategorier av svar. Eleverna refererar till lära-

ren, regler, påföljder, elevens eget ansvar och motivation till studierna. I 3 av dessa svarska-

tegorier; läraren, regler och påföljder, refererar eleverna till faktorer i deras omgivning som 

ska skapa ordning, trygghet och studiero i skolan. I en kategori, elevens ansvar, refererar ele-

verna till det egna ansvaret och i kategorin motivation till studier finns det svar som kan 

kopplas både till lärarens och till elevens ansvar. Intressant att notera här är att en majoritet av 

eleverna främst refererar till faktorer i deras omgivning när de anger vad som bäst kan skapa 

ordning, trygghet och studiero. Detta kommer jag att återkomma till längre fram när jag dis-

kuterar resultat av undersökningen. 

    När eleverna besvarar fråga 10 anger huvuddelen av dem att de anser att skolan ska ha en 

fostrande roll enligt utdraget ur skolans värdegrund. De flesta svar innehåller dock förbehåll 

eller utvecklingar av svaret som visar att eleverna inte villkorslöst tillskriver skolan rätten att 

fostra. Även de elever som inte anser att skolan ska ha en fostrande roll motiverar sina ställ-

ningstaganden där till exempel hemmets ansvar för fostran lyfts fram. 

    Fråga 11: Något annat som du vill ta upp kopplat till den här undersökningen? besvarades 

endast av en elev. Frågan togs med i enkäten för att ge eleverna möjlighet att ta upp sådant 

som inte berördes i övriga frågor. Med hänsyn till att fråga 8 och 10 är tämligen öppna har jag 

tolkat det som att eleverna har fått ge uttryck för sina åsikter där och därför har svarsfrekven-

sen på fråga 11 blivit låg. Omfattningen av elevernas svar på fråga 8 och 10 tyder också på 

det. Den elev som svarar på fråga 11 nämner bland annat att hon anser att skolan (ibland) 

skall vara strängare. 

 

3.2  Sammanfattning av lärarnas åsikter 

Av svaren på fråga 1-3, som har kopplingar till ordningsregler i skolan, kan man utläsa att alla 

lärare känner till att det finns ordningsregler på deras skola och samtliga anser också att dessa 
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behövs. På fråga 3, som lyfter frågan om fler ordningsregler och ökade befogenheter för lärare 

och rektorer kan bidra till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan delar sig uppfatt-

ningarna bland lärarna åt. 3 lärare anser att så är fallet medan 3 inte vet och 1 anser att så inte 

är fallet. 

    På fråga 4-6, som kan relateras till betyg, fortsätter lärarna att vara delade i två läger. En 

knapp majoritet (4 lärare) anser inte att betyg i skolan eller betyg i ordning och uppförande 

kan bidra till ordning i skolan. På fråga 6 är det 5 av de 7 lärarna som anser att fler betygssatta 

prov inte bidrar till ordning i skolan. 

    På fråga 7: Vad anser du är mest betydelsefullt för ordningen i skolan har 4 lärare ringat in 

uppfostran från hemmet, 2 har valt läraren/ rektorn och 1 anger kamratfostran. 

    På fråga 9 efterfrågas värdeladdning för orden fostran, ordning och disciplinering. En 

knapp majoritet av lärarna anser att fostran och ordning är positivt laddade. Ingen ansåg att 

orden var negativt laddade. Disciplinering ansåg däremot 5 av lärarna vara negativt laddat. De 

två andra ansåg ordet vara positivt eller neutralt. 

    När lärarna har besvarat fråga 8 har deras åsikter och svarsformuleringar gjort att inget tyd-

ligt mönster har framträtt inom gruppen. Det ska dock nämnas att de åsikter som lärarna ven-

tilerar när de besvarar fråga 8 omfattar såväl faktorer i elevernas omgivning såväl som fakto-

rer som mer refererar till elevernas eget ansvar. 

    Av svaren på fråga 10 framgår det att lärarna anser att skolan ska ha en fostrande roll. Pre-

cis som eleverna har de emellertid gjort förbehåll och utvikningar i sina svar. Dessa kommer 

att behandlas i nästa avsnitt när lärarnas åsikter ska jämföras med elevernas. 

 

3.3 Elevernas och lärarnas åsikter – en jämförelse 

I det här avsnittet avser jag att jämföra elevernas och lärarnas åsikter i frågor som de har 

framgått av svaren i enkäterna. Som jag har nämnt tidigare så är det eleverna som är fokus i 

den här uppsatsen – lärarnas medverkan syftar främst till att se om åsikter mellan elever och 

lärare på samma skola skiljer sig åt och i så fall i vilka frågor. Det gör att alltför stora slutsat-

ser av lärarnas åsikter, som representativ grupp räknat, inte ska dras med hänsyn till det rela-

tivt låga antal som medverkade i undersökningen. Lärarnas åsikter bör således i huvudsak ses 

som kvalitativa inslag i undersökningen. 

    Såväl elever som lärare kände i huvudsak till att deras skola har ordningsregler. Man är 

också överens om att ordningsregler behövs i skolan. På frågan om fler ordningsregler och 

ökade befogenheter för rektorer och lärare kan bidra till förbättrad ordning, trygghet och stu-
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diero i skolan (fråga 3) anger knappt hälften av lärarna och eleverna att de anser det. Övriga 

lärare och elever fördelar sig någorlunda jämt på alternativen nej och vet inte.  

    På fråga 4 anser knappt hälften av lärarna och eleverna att betyg kan bidra till ordning i 

skolan. Här skiljer sig dock svaren från resterande del av lärare och elever åt. Bland eleverna 

fördelar sig den kvarstående dryga halvan av eleverna relativt jämnt på svarsalternativet nej 

och vet inte medan resterande lärare har svarat nej. 

    På fråga 5, om betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning i skolan skiljer sig 

uppfattningen mellan lärare och elever åt. Majoriteten av lärarna svarade nej medan majorite-

ten av eleverna svarade ja. 

    På fråga 6, om fler betygssatta prov kan bidra till ordning i skolan, ligger elevernas och 

lärarnas åsikter nära varandra. En majoritet av eleverna och lärarna svarade nej på den frågan. 

    På fråga 7 ligger elevernas och lärarnas åsikter återigen nära varandra. Såväl elever som 

lärare tillskriver uppfostran från hemmet mest betydelse för ordningen i skolan och därefter 

kommer kamratfostran och läraren/rektorn. 

    Vad det gäller fråga 9 och orden fostran, ordning och disciplinering föreligger inga stora 

skillnader mellan elever och lärares uppfattningar. Intressant att notera här kan ändå vara att 

endast 1 lärare uppfattar ordet disciplinering som positivt laddat medan hela 13 elever gör det. 

    Inte heller på fråga 8 och 10 skiljer sig elevernas och lärarnas uppfattningar åt nämnvärt. 

Som jag har nämnt tidigare så krävde antalet och bredden av svaren på fråga 8 att jag katego-

riserade dem. Eftersom många av svaren uppvisade betydande likheter så utkristalliserade sig 

snart 5 huvudkategorier som flertalet av elevernas svar kunde härledas till. Huvudkategorierna 

är: läraren, regler, påföljder, motivation till studier och elevens eget ansvar. De svar som 

lärarna lämnar på fråga 8 passar in kategorierna ovan och deras svar finns representerade i 

samtliga 5 kategorier. 

    När eleverna besvarade fråga 10 sällade sig 34 av 54 till uppfattningen att skolan ska ha en 

fostrande roll även om vissa förbehåll läggs in i deras svar. Bland läraren är det 6 som anger 

att skolan ska ha en fostrande roll men också här framgår det av svaren att detta inte ska ske 

villkorslöst. 

    Sammantaget visar min undersökning att elevernas och lärarnas uppfattningar om ordning, 

trygghet och studiero i skolan ligger mycket nära varandra. Den skillnad som kan märkas mel-

lan elever och lärares uppfattning är om betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning 

i skolan. Min undersökning visar att en majoritet av eleverna anser att betyg i ordning och 

uppförande kan bidra till ordning i skolan medan majoriteten av lärarna inte anser det. 
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4. Ordning, fostran och disciplinering i skolan – dis-

kussion av undersökningens resultat 

I det här kapitlet avser jag att diskutera resultatet av min undersökning. Diskussionen kommer 

att fokusera på de öppna frågorna (fråga 8 och 10) men övriga frågor berörs också. Inled-

ningsvis kommer jag att diskutera och redogöra för min syn på begreppsparet disciplin och 

disciplinering. Därefter kommer jag att diskutera Foucaults teorier om makt och disciplinering 

kopplat till elevernas och lärarnas åsikter om ordning, fostran och disciplinering i skolan. I 

nästföljande avsnitt sammanför jag Foucaults teorier om makt och disciplinering med den 

forskning som jag redogör för i avsnitt 1.6 och diskuterar dessa kopplat till min undersökning. 

I det sista avsnittet sammanfattar och avslutar jag kapitlet samt uppsatsen. 

 

4.1 Vad är disciplin och disciplinering? 

Ord uppfattas på olika sätt – man kan säga att ord har olika värdeladdning. I min undersök-

ning fick informanterna värdera tre ord: ordning, fostran och disciplinering. En majoritet av 

informanterna uppfattade disciplinering som negativt laddat och det är säkerligen ingen slump 

att ordet inte förekommer särskilt ofta i texter som berör ordning i skolan. Orden disciplin och 

disciplinering har sannolikt en hård klang för många och de kan uppfattas som obsoleta i mo-

dern skoldebatt. Det var också anledningen till att jag beslutade mig för att inte använda mig 

av orden disciplin och disciplinering i de öppna frågorna i enkäten. Ord som jag uppfattade 

som mindre laddade, och som dessutom förekommer i texter som berör skolan nyttjades istäl-

let – det vill säga ordning och fostran. Jag menar dock att ordning och fostran ingår under 

begreppen disciplin och disciplinering. Därför avser jag att som grund för diskussionen i det 

här kapitlet redogöra för min syn på disciplin och disciplinering kopplat till min undersök-

ning, skolan och Foucault. 

    Först ett klarläggande: I den här uppsatsen skall disciplinering och disciplin uteslutande 

kopplas till frågor som berör ordning, regler och straff. Betydelser med kopplingar till fack-

områden och vetenskapliga grenar lämnas helt därhän. 

    Den kanske vanligast uppfattningen om vad disciplin är för något är den som grundar sig på 

vad jag kallar för yttre faktorer. Det vill säga för att kunna skapa och upprätthålla disciplin så 

utsätts individen för påverkan från yttre faktorer, ofta i form av tydlig övervakning med hot 

om straff vid icke önskvärt beteende alternativt löfte om belöning vid motsatsen. Detta synsätt 

bygger på att det finns en synlig maktutövare som kan belöna eller bestraffa efter prestation 
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och uppförande. Individen betraktas som passiv varför denne måste övervakas och ständigt 

utsättas för påtryckningar för att uppvisa önskvärt beteende. Om vi pratar med Foucault så 

skulle detta sätt att disciplinera ha en del gemensamt med den medeltida furstens maktutöv-

ning. 

    Före det demokratiska genombrottet upprätthölls disciplinen i skolan genom direkt maktut-

övning där extra arbete, varningar och aga utgjorde exempel på detta. Men enligt Foucault 

skedde disciplineringen i skolan också på andra, mer subtila sätt redan då. Sätt som utsatte 

individen för påtryckningar från omgivningen vilket på sikt ledde till ökad självkontroll och 

självdisciplinering. Detta sätt att disciplinera når sin höjdpunkt när individen uppfattar att 

uppfyllandet av de normer och regler som ytterst är bestämda av en maktutövare är självpå-

tagna och eftersträvansvärda. Ett exempel på detta kan vara skolans betyg och examination. 

För att klara av sin examen och för att få goda betyg ska eleven uppfylla en viss norm vad det 

gäller kunskaper och färdigheter . På detta sätt har disciplinen flyttats från att fokusera på en 

yttre maktutövare för att istället fokusera på individen. Individen i sin tur strävar efter att upp-

nå normen – i skolan i form av önskvärda betyg och slutligen examen. Ju hårdare individen 

känner sig bunden av normen desto oviktigare blir de yttre faktorerna, det vill säga maktut-

övarnas tydliga övervakning och bestraffning, för individens strävan att uppfylla normen. På 

detta sätt har disciplinen flyttats från att bara vara beroende av yttre faktorer till att förlita sig 

mer och mer på individens självreglering och självdisciplinering – de inre faktorerna blir allt 

mer väsentliga. Härvid har också den disciplinerande makten gjort sig mindre framträdande 

och istället flyttat över fokus på individen (Foucault 1974:188).  

    På sikt blir de yttre faktorerna, till exempel skolans ordningsregler, allmänt accepterade, 

normativa och en del av individens värderingar – de blir en del av de inre faktorer som disci-

plinerar individen. Därför blir också en tydlig gräns mellan yttre och inre faktorer som funge-

rar disciplinerande svår att dra eftersom den är flytande beroende på hur individen förhåller 

sig till de inre och yttre faktorerna. Detta kan jämföras med Foucaults påstående att den disci-

plinerande makten inte helt har ersatt den traditionella makten utan att de mycket väl kan fun-

gera sida vid sida och komplettera varandra (1974:252). Sett i sitt ytterläge skulle man då 

kunna påstå att en skola, där eleverna är disciplinerade och produktiva trots att de inte får be-

tyg eller omdömen och där inga skrivna regler behövs, utgör ett exempel på när den discipli-

nerande makten har lyckats. Det ”dolda trycket” från omgivning och de inre faktorerna gör att 

eleverna stävar efter att uppnå normen både vad det gäller uppförande och prestationer – en 

norm som nu är inkorporerad i eleverna och en naturlig del av deras vardag. En skola som 

däremot ständigt måste förlita sig på att motivera och disciplinera eleverna genom att hänvisa 
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till betyg, regler och explicita normer samt påföljder i form av negativa sanktioner kan sägas 

utgöra det andra ytterläget. 

 

4.2 Elevernas och lärarnas åsikter – ur Foucaults perspektiv 

För att få en tydlig koppling till underökningens resultat kommer det här avsnittet att delas i 

två underavsnitt. Det första underavsnittet (4.2.1) kommer i huvudsak diskutera resultatet av 

fråga 8: Hur anser du att man bäst skapar ordning, trygghet och studiero i skolan? Det andra 

underavsnittet (4.2.2) kommer i huvudsak att diskutera resultatet av fråga 10: Anser du att 

skolan ska ha en fostrande roll enligt utdraget ur skolans värdegrund ovan? Motivera ditt 

svar! 

 

4.2.1 Ordning, trygghet och studiero i skolan 

När jag jämförde elevernas och lärarnas åsikter i avsnitt 3.3 visade det sig att elevernas och 

lärarnas åsikter ligger mycket nära varandra i frågor som rör ordning, fostran och discipline-

ring. Endast när det rör frågan om betyg i ordning och uppförande skiljer sig uppfattningarna 

åt då majoriteten av eleverna anser att ett sådant betyg kan bidra till ordning i skolan vilket 

majoriteten av lärarna inte anser. När eleverna och lärarna besvarade fråga 8, Hur anser du att 

man bäst skapar ordning, trygghet och studiero i skolan? utkristalliserade sig fem kategorier 

dit huvuddelen av svaren kunde härledas. Dessa är: läraren, regler, påföljder, motivation till 

studier samt elevens eget ansvar. Intressant för den här undersökningen är att fyra av de fem 

kategorierna hör hemma bland de som jag tidigare har benämnt yttre faktorer när jag redo-

gjorde för min syn på disciplin och disciplinering. Det är bara svarskategorin elevens eget 

ansvar som främst kan kopplas till inre faktorer. Sammanfattningsvis kan man säga att både 

elever och lärare i huvudsak refererar till yttre faktorer när de redogör för hur ordning, trygg-

het och studiero ska uppnås i skolan vilket jag avser att diskutera i den text som följer. 

    Jag har tidigare redogjort för Foucaults syn på hur disciplinen förändras under århundrade-

na (1974:219, 252). Applicerar vi dessa teorier på skolan ur ett historiskt perspektiv kan vi se 

att den disciplinerande makten i skolan har förändrats. Lärarens framträdande roll som upp-

höjd kunskapsförmedlare, normsättare, kontrollant, bestraffare etcetera har förändrats konti-

nuerligt fram till den lärarroll vi ser idag (Karlsson 2009:31 ff.). 

    När jag betraktar dagens skola menar jag att skolan och läraren som framträdande maktfak-

tor har tagit ett eller flera steg tillbaka för att förlita sig på andra mer subtila tekniker dit syn-

liggörandet av eleverna kan räknas. Betyg, utvecklingsomdömen, individuella utvecklingspla-
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ner och utvecklingssamtal är exempel på när skolan synliggör eleverna och väger deras pre-

stationer mot en vedertagen norm. Att synliggörandet av eleverna i form av betyg verkar di-

sciplinerande visar resultatet av min undersökning. Ungefär hälften av eleverna anser att betyg 

och betyg i ordning och uppförande kan bidra till ordning i skolan vilket bland annat framgår 

av figur 4 och 5 i kapitel 2. Men å andra sidan var de endast två av totalt 54 elever som ansåg 

att betyg var mest betydelsefullt för ordningen i skolan när de besvarade fråga 7. Majoriteten 

av eleverna ringade då istället in något av alternativen uppfostran från hemmet, kamratfostran 

eller läraren/rektorn.  

    Tidigare i det här avsnittet har jag berört elevernas och lärarnas svar på fråga 8. Av svaren 

kan man utläsa att informanterna, i fyra av de fem största svarskategorierna, hänvisar till di-

sciplinerande faktorer som jag menar i huvudsak är yttre faktorer. Dessa är läraren, regler, 

påföljder och motivation till studier. Som jag har nämnt tidigare så är gränsen mellan yttre 

och inre faktorer flytande men av informanternas svar är det ändå tydligt att innehållet i deras 

svar pekar på just yttre faktorer. Till exempel svarar elev 43: ”Läraren ska tydligt visa var 

gränsen går – om reglerna inte följs får man avlägsna sig och få frånvaro från resterande del 

av lektionen. Man vill inte få frånvaro när man ändå är i skolan. Med detta skärper sig de fles-

ta elever.” Ovanstående citat summerar det som många informanter uttrycker i sina svar. I det 

citerade svaret återfinns kategorierna läraren, regler och påföljder.  

    Också när det gäller motivation till studier är det de yttre faktorerna som är tydligast i in-

formanternas svar. Elev 2 skriver: ”Om alla studerande hade varit motiverade och ville lära 

sig hade nog studieron varit bättre så jag tycker att lärarna borde bli bättre på att engagera och 

motivera eleverna.” Också lärarna betonar vikten av regler, påföljder och motivation till stu-

dier men de uttrycker inte betydelsen av sin egen, det vill säga lärarens roll lika explicit som 

eleverna gör.  

    Kopplar vi informanternas svar på frågorna1-8 till Foucaults teorier om framväxten av den 

disciplinära makten och mitt resonemang om inre och yttre disciplinerande faktorer kan man 

påstå att den disciplinära makten ännu inte fungerar och verkar fullt ut på den undersökta sko-

lan. Synliggörandet av eleverna i form av betyg och skriftliga omdömen fungerar sannolikt 

och accepteras av såväl lärare som elever även om en viss meningsskillnad föreligger vad det 

gäller betyg i ordning och uppförande. Men undersökningen visar också att eleverna och lä-

rarna inte anser att det är tillräckligt. Tydliga regler och påföljder i fall reglerna inte följs ef-

terfrågas av många informanter. Många elever betonar också vikten av att läraren tillser att 

reglerna följs samt att undervisningen sker på ett sätt som är motiverande då de menar att det-

ta bidrar till ordning, trygghet och studiero. Ovanstående tyder på att den dolda disciplineran-
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de makten som, när den är fullt utvecklad, främst förlitar sig på inre faktorer fortfarande är i 

behov av de yttre disciplinerande faktorerna – det vill säga regler, läraren som övervakare och 

utmätare av straff. 

 

4.2.2 Ska skolan vara en fostrande institution? 

I uppsatsens första kapitel har jag redogjort för Foucaults syn på att disciplinen bör var sluten 

om sig själv (1974:166 f.). Detta menar Foucault är fallet med fängelser, sjukhus, militära 

kaserner och skolor. Om vi delar Foucaults åsikt i detta så är skolan en betydande faktor vad 

det gäller barn och ungdomars fostran. Skolans slutenhet underlättar likriktning av åsikter och 

normer.  

    De åsikter, normer och värderingar som förs fram i samband med undervisningen torde 

vara betydelsefulla för elevernas fostran och karaktärsdanande. Inte minst i och med den roll 

som de själva tillskriver läraren när det gäller ordning, trygghet och studiero. Detta framgår 

till exempel av informanternas svar på fråga 8.  

    Min undersökning visar att huvuddelen av lärarna och eleverna anser att skolan ska ha en 

fostrande roll – dock lägger flera elever och lärare in förbehåll i sina svar. Av dessa kan man 

tolka att skolans fostrande uppdrag inte får ske villkorslöst och utan diskussion. På frågan om 

skolan ska ha en fostrande roll formulerad som i värdegrunden (bilaga 1, fråga 10) svarar elev 

5:  

Till viss del skall den hjälpa till att skapa förståelse om hur dagens samhälle fungerar, hur normer 

ser ut och lära ut och inspirera eleverna själva kan tolka sin omvärld – kritisera (på ett konstruktivt 

sätt) och de bör motiveras att bygga sin egen värdegrund. Att ha fixerade värden som oifrågasatta 

skall tvingas på eleven gå emot de läror som värdegrunden vilar på. 

 

Flera av elevernas svar är reflekterande, till exempel elev 11: ”Nej, tycker att man borde ha en 

viss uppfostran från hemmet. Men samtidigt kanske inte alla har en ’bra’ uppfostran om dessa 

saker så visst ska kanske skolan ta tag i det lite.” Att det fostrande uppdraget delas mellan 

hemmet och skolan visar flera av informanternas svar vilket citatet ovan är ett exempel på. 

Något ”konkurrensförhållande” mellan skolan, hemmet eller andra fostrande institutioner be-

rörs inte av fråga 10 men nämns ändå i flera av informanternas svar, till exempel i elev 14 

svar: ”Egentligen borde de bara lära ut ’kunskap’ och sånt men eftersom alla elever inte får så 

bra fostring hemma hänger stor roll på skolan eftersom man spenderar mycket tid där.” Flera 

av eleverna anser också att skolans fostrande roll hör till de lägre åldrarna, det vill säga till 

grundskolan. 
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    Trots att flera av informanterna lägger in förbehåll i sina svar angående skolans fostrande 

roll är det ändå en majoritet som anser att skolan ska fostra. 

    Av fråga 7 framgår det att många elever tillskriver läraren en betydande roll vad det gäller 

ordningen i skolan. Här ska också påtalas att flera elever anser att kamratfostran är det som är 

mest betydelsefullt för ordningen i skolan. I Foucaults dolda disciplinära maktsystem kan 

kamratfostran sägas vara en slags normindoktrinering och normövervakning. En ständigt om-

givande disciplinerande faktor som inledningsvis verkar som yttre och påtvingad discipline-

rande faktor för att med tiden bli allt mer inkorporerad i individen och en del av dennes bete-

ende. Bryter eleven mot normen drabbas denne omedelbart av sanktioner från omgivningen – 

eleven utsätts för grupptryck för att använda en vardaglig term. Kamratfostran utgör sannolikt 

en betydande del av den fostran som sker i skolan vilket är väsentligt att beakta och ta tillvara. 

Kamratfostran kan både hjälpa och stjälpa det uppdrag som skolan har att genomföra vad det 

gäller fostran i den deliberativa demokratins anda – den rådande normen bland eleverna är av 

stor betydelse för att den demokratiska fostran i skolan ska lyckas. 

     

 

4.3 Ordning och fostran i skolan. Deliberativ demokrati eller 

dolda disciplinerande maktstrukturer? 

I sin avhandling för Boman fram det deliberativa deltagardemokratiska perspektivet där 

kommunikationen är väsentlig (2002:127). Centralt för Bomans resonemang är att hon ser 

samtalet som verktyg och problemlösare i strävan mot demokrati och det är det deliberativa 

samtalet som eftersträvas vilket jag har redogjort för i avsnitt 1.6. Man kan påstå att det deli-

berativa samtalet fungerar som en mild fostrande metod när elevernas demokratiska kompe-

tens ska övas upp i skolan. Sigurdson (2002) samt Colnerud och Thornberg (2003) lyfter ock-

så fram det deliberativa samtalets betydelse för den demokratiska fostran i skolan. De påtalar 

dessutom vikten av att eleverna inte ska utelämnas till sig själva när det gäller den demokra-

tiska bildningsprocessen då demokratisk kompetens inte är medfödd utan måste erövras och 

uppövas i samspel med andra. Lärarens delaktighet som gestaltare av demokratiska värden 

och i viss mån som auktoritet betonas av Sigurdson (2002:144 f.). 

     I en skrift från Skolverket (2006) fastställs att alla skolor ska ordningsregler som syftar till 

att skapa arbetsro. Vidare framgår det av skriften att ordningsreglerna ska tas fram av lärare 

samt övrig personal i samråd med företrädare för eleverna. Skriften betonar att reglerna inte är 

en gång för alla givna utan ska återkommande tas upp till diskussion. Eleverna ska vara delak-
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tiga i de regler som formuleras för just deras skola så att de gör reglerna till sina egna 

(2006:3). Det framgår också av de ordningsregler som gäller på den skola som omfattas av 

min undersökning. Några av eleverna i min undersökning påtalar också att de anser att elevin-

flytande är viktigt när regler ska formuleras. Till exempel elev 37 som anser att ordning, 

trygghet och studiero (fråga 8) uppnås genom att: ”Man går ut och pratar med eleverna om 

vad för ordningsregler det finns och vad för funktion alla regler fyller. Sedan måste man låta 

eleverna själva diskutera reglerna.” Elevcitatet ovan har mycket gemensamt med skriften från 

Skolverket (2006). Skriften tar upp att reglerna inte är en gång för alla givna vilket eleven 

också ger uttryck för när han menar att eleverna själva måste få diskutera reglerna. Både skrif-

ten från skolverket och elevens svar utgör exempel på när deliberativa samtal kan vara aktuel-

la i skolan i en demokratisk process där gemensamma regler ska diskuteras. Samtidigt ska vi 

ha i åtanke att de regler som ska diskuteras har sitt ursprung i skolans värdegrund samt even-

tuellt i redan existerande och inarbetade ordningsregler som tillsammans kan verka normeran-

de och begränsande för en diskussion. Här bör vi fråga oss hur demokratisk processen egent-

ligen är och hur pass deliberativt samtalet är.  

  Foucault har kritiserats för att endast föra fram teorier som är parasitiska – en slags antifilo-

sofi (Sigurdson 2002:85). Det vill säga att han inte ska ha fört fram någon filosofi som kan 

”stå för sig själv” utan den är i behov av någon annan filosofi för att kunna föra fram sin 

ståndpunkt – något som den kan livnära sig på. Det påståendet äger sannolikt sin riktighet 

men det minskar inte värdet av och det väsentliga i hans teorier. Det kan också vara lätt att 

uppfatta Foucault teorier som motsatser till teorier om deliberativ demokrati och deliberativt 

samtal vilket jag menar att man bör undvika. Värdet av Foucault ser jag framförallt i hans 

kritik av det moderna och postmoderna samhället och dess maktstruktur vilket Boman berör: 

 

Min tolkning är ändå att Foucaults skepsis är viktig, ty en teori som bara utgår från kommunikativa 

strukturer och betonar det deliberativa deltagandets betydelse och förutsättningar är lika idealistisk 

som en teori som betonar makt- och normaliserings eller disciplinerings strukturer är cynisk. Det är 

viktigt att betona humanvetenskapernas, däribland pedagogiken, normaliserande effekter, politikens 

styrningsmentalitet, välfärdsstatens inordnande och marginaliserande effekter (2002:127). 

 

    Det faktum att eleverna i min undersökning sätter sin tilltro till regler för att ordning, 

trygghet och studiero ska uppnås i skolan kan tolkas som att den deliberativa demokratiska 

processen fungerar på deras skola. I och med att en klar majoritet av eleverna känner till att 

skolan har ordningsregler och att de i så stor omfattning refererar till ordningsreglerna kan 

tolkas som att de har accepterat att det finns regler, att de har gjort dem till sina egna och att 
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de vill att reglerna ska få verka. Dessutom framgår det av den undersökta skolans ordnings-

regler och Likabehandlingsplan att eleverna återkommande ska diskutera trivsel och ordnings-

regler och att dessa kontinuerligt ska uppdateras i samarbete med elevrådet. Ordningsreglerna 

och elevernas tilltro till dem kan då ses som en frukt av deliberativa samtal och av den demo-

kratiska fostransprocessen. 

    Samtidigt som ordningsreglerna lyfts fram så refererar flera av informanterna till lärarens 

roll samt behovet av påföljder om ordningsreglerna inte följs. Av detta kan man tolka att de 

inte tycker att det är tillräckligt med ordningsregler. Någon måste också övervaka att ord-

ningsreglerna följs samt, vid behov, utöva myndighetsmakt och tillse att överträdelser bestraf-

fas. Även om ordningsreglerna har tagits fram i en demokratisk process och genom delibera-

tiva samtal så innebär det inte automatiskt att alla var överens. Demokrati ska snarare ses ett 

sätt att komma till rätta med att vi inte är överens, lära sig leva med att andra människor har 

andra perspektiv på tillvaron än jag själv utan att för den delen ta till våld (Sigurdson 

2002:147 f.). En svår balansgång i skolans demokratiska fostran är därför när individens frihet 

och intressen ska tas tillvara samtidigt som demokratin ställer krav på kollektiv ordning och 

lojalitet mot fattade beslut – även de som kolliderar med de egna intressena. Här menar jag att 

läraren kommer in i bilden som auktoritet och i viss mån som gestaltare av demokratin vilket 

också Sigurdson (2002:144) samt Colnerud och Thornberg (2003:216) är inne på. Läraren får 

inte överlåta den demokratiska fostran helt till eleverna utan måste ständigt medverka och 

leda processen. Att eleverna i så stor utsträckning refererar till läraren och påföljder i sina svar 

menar jag visar just på det behovet och att eleverna är medvetna om den konflikt som kan 

uppstå och ofta uppstår mellan individen och kollektivet.  

    Ur Foucaults perspektiv skulle ovanstående kunna tolkas som att den dolda disciplinerade 

kraft som deliberativa samtal och demokratiska processer ännu inte fungerar fullt ut i skolan. 

Det behövs fortfarande stöd från mer framträdande disciplinerande maktfaktorer. Här menar 

jag att informanternas hänvisning till läraren och dennes roll som övervakare samt behovet av 

påföljder om reglerna inte följs är tecken på det. 

 

5. Sammanfattning och slutord 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad elever och lärare på en gymnasiesko-

la i en mindre stad i Sverige har för åsikter i frågor som rör ordning, fostran och disciplinering 

i dagens skola. Foucaults teorier om makt och disciplinering har ställts mot forskning kring 

hur demokratisk fostran och deliberativ demokrati bör genomsyra och genomsyrar skolan när 
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undersökningens resultat har diskuterats och fördjupats. Jag anser att det inte finns något 

egentligt motsatsförhållande mellan Foucaults teorier och den demokratiska fostran som re-

gleras av Läroplanen (Lpf 94). Foucaults teorier erbjuder inte något alternativ till den demo-

kratiska fostran som förknippas med dagens skola och jag uppfattar inte heller att det var hans 

avsikt. Avsikten var istället att peka på det moderna samhället och demokratins (dolda) brister 

och på så sätt göra oss medvetna om dem. Det är också det som gör Foucault användbar – inte 

som alternativ till demokratisk fostran utan som kritiker. 

     Det faktum att vi i västvärlden ser demokratiska arbetsformer och demokratisk fostran som 

ideal innefattar en risk att vi kan bli blinda för att demokratin och välfärdssamhället också kan 

verka normaliserande, marginaliserande och inordnande på dess medborgare. Vi bör fråga oss 

om vi använder den demokratiska processen och det deliberativa samtalet för att skapa delak-

tighet och intresse eller om vi använder dem som fostrande och disciplinerande verktyg för att 

inordna eleverna i den gällande normen. Eller föreligger det inget motsatsförhållande – kan vi 

se det som två sidor av samma mynt? Här föreligger kanske en dubbelsidighet som Dewey 

tycks ha varit medveten om när han diskuterade förhållandet mellan intresse och disciplin: 

 

Vi har redan lagt märke till skillnaden mellan betraktarens och deltagarens attityd. Den förre är 

likgiltig inför det som händer, det ena resultatet är precis lika bra som det andra eftersom alltihop 

bara är något att titta på. Den senare däremot är engagerad i det som händer, resultatet betyder 

mycket för honom. Hans öde är mer eller mindre beroende av hur det går. Följaktligen gör han vad 

han kan för att påverka händelseförloppet (1997:167). 

 

Delaktighet kan således fungera både engagerande och motiverande för individen såväl som 

det kan fungera disciplinerande. Väljer vi att betrakta detta faktum ur Foucaults perspektiv 

handlar det om dolda maktstrukturer som verkar tvingande, inordnande och normerande. Väl-

jer vi istället att betrakta det ur Deweys perspektiv ser vi möjligheter till engagemang, medbe-

stämmande och möjlighet att påverka. 

    Sammanfattningsvis visar min undersökning att huvuddelen eleverna och lärarna anser att 

skolan ska ha en fostrande roll. Fostran ska ske med stöd av gemensamma regler och, vid be-

hov, påföljder om dessa inte följs. Lärarens betydelse betonas vad det gäller att engagera och 

motivera men också som övervakare av att reglerna följs. Slutligen påtalas elevens eget an-

svar. Demokratiska arbetsformer regleras i Läroplanen (Lpf 94) och deliberativa samtal som 

verktyg i den demokratiska fostran betonas i skrifter utgivna av Skolverket (Englund 2000). 

Demokratisk fostran bör dock inte ses som en fostran utan auktoriteter vilket resultatet av min 
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underökning också visar på. Betydelsen av läraren, regler och påföljder listas högt bland in-

formanterna. Min undersökning visar således också att om man ska uppnå Ordning, trygghet 

och studiero i skolan (www.riksdagen.se 2006) så är man beroende av läraren, regler och 

påföljder – något som bör beaktas samt få konsekvenser för lärarens roll och skolans arbets-

former. 

    Demokratiska arbetsformer hör hemma i skolan och kommer sannolikt göra det under över-

skådlig tid. Demokratiska arbetsformer bör dock inte tolkas som att regler och auktoriteter har 

spelat ut sina roller – de bör istället ses som garanter för att demokratin ska fungera.  

 

 

 

 

 

  

http://www.riksdagen.se/
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Elevenkät 
 

Enkätundersökning VT 2010. Ordning, trygghet och studiero i 

gymnasieskolan 

 

Den här enkätundersökningen utgör en del av mitt examensarbete. Eftersom undersökningen 

sker anonymt kommer de uppgifter som framkommer i enkäten inte att kopplas till dig eller 

till din skola. 

    Det är viktigt att du tar dig tid och försöker besvarar frågorna så noggrant som möjligt. Ob-

servera att det inte finns något rätt eller fel – det är din uppfattning som jag är intresserad av. 

 

    Sätt en ring runt det svarsalternativ som passar bäst in på dig och din uppfattning. 

 

 Jag som fyller i den här enkäten är:      tjej  kille 

 

Skolans ordningsregler 

Sedan 2006 är det obligatoriskt med ordningsregler i alla skolor som omfattas av svensk skol-

lag. Ordningsreglerna skall anpassas till respektive skola och kan omfatta till exempel uppträ-

dande, fusk, skolk, mobbing, våld, frånvaro och ledighet. Från 2007 har lärare och rektorer 

fått ökade befogenheter att ingripa om ordningsreglerna inte följs (SFS 2007:378). Till exem-

pel har lärare och rektor rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller som 

utgör fara för säkerheten i skolan. Syftet med skärpningen av bestämmelserna är enligt Skol-

verket ” … att skapa en förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan”. 

 

1. Känner du till att det finns ordningsregler på din skola? 

Ja  Nej  

 

2. Anser du att det behövs ordningsregler i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 
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3. Anser du att fler ordningsregler och ökade befogenheter för rektorer och lärare kan bi-

dra till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

4. Anser du att betyg kan bidra till ordning i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

5. Anser du att betyg i ”Ordning och uppförande” kan bidra till ordning i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

6. Anser du att fler prov som betygsätts kan bidra till ordning i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

7. Vad anser du är mest betydelsefullt för ordningen i skolan? Ringa bara in ett alterna-

tiv. 

Läraren/rektorn              Kamratfostran     Ordningsregler   

 

Uppfostran från hemmet Betyg 

 

Annat__________________________________________ 

 

 

8. Hur anser du att man bäst skapar ordning, trygghet och studiero i skolan?   
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Skolans värdegrund  

Här följer ett utdrag ur skolans värdegrund: ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 

förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 

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

män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och väster-

ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.” (Lpf 94, kap 1) 

    Av citat ovan kan man utläsa att skolan inte bara har som uppgift att vara ”kunskapande” 

utan också fostrande. Individen ska, enligt värdegrunden, fostras till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. 

 

 

9. Ord kan sägas ha olika värdeladdning. Vad anser du att följande ord har för värde-

laddning? Ringa bara in ett alternativ/ord 

Fostran: Positivt neutralt negativt 

Ordning: Positivt Neutralt Negativt 

Disciplinering: Positivt Neutralt Negativt 

 

10. Anser du att skolan ska ha en fostrande roll enligt utdraget ur skolans värdegrund 

ovan? Motivera ditt svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Något annat som du vill ta upp kopplat till den här undersökningen. Skriv på baksidan. 
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Bilaga 2. Lärarenkät 
 

Enkätundersökning VT 2010. Ordning, trygghet och studiero i 

gymnasieskolan 

 

Den här enkätundersökningen utgör en del av mitt examensarbete. Eftersom undersökningen 

sker anonymt kommer de uppgifter som framkommer i enkäten inte att kopplas till dig eller 

till din skola. 

    Sätt en ring runt det svarsalternativ som passar bäst in på dig och din uppfattning. 

 

 Jag som fyller i den här enkäten är:      Kvinna  Man 

 

Skolans ordningsregler 

Sedan 2006 är det obligatoriskt med ordningsregler i alla skolor som omfattas av svensk skol-

lag. Ordningsreglerna skall anpassas till respektive skola och kan omfatta till exempel uppträ-

dande, fusk, skolk, mobbing, våld, frånvaro och ledighet. Från 2007 har lärare och rektorer 

fått ökade befogenheter att ingripa om ordningsreglerna inte följs (SFS 2007:378). Till exem-

pel har lärare och rektor rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller som 

utgör fara för säkerheten i skolan. Syftet med skärpningen av bestämmelserna är enligt Skol-

verket ” … att skapa en förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan”. 

 

1. Känner du till att det finns ordningsregler på din skola? 

Ja  Nej  

 

2. Anser du att det behövs ordningsregler i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

 

3. Anser du att fler ordningsregler och ökade befogenheter för rektorer och lärare kan bi-

dra till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

 

4. Anser du att betyg kan bidra till ordning i skolan? 
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Ja  Nej  Vet inte 

 

5. Anser du att betyg i ”Ordning och uppförande” kan bidra till ordning i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

 

6. Anser du att fler prov som betygsätts kan bidra till ordning i skolan? 

Ja  Nej  Vet inte 

 

7. Vad anser du är mest betydelsefullt för ordningen i skolan? Ringa bara in ett alterna-

tiv. 

Läraren/rektorn              Kamratfostran     Ordningsregler   

 

Uppfostran från hemmet Betyg 

 

Annat__________________________________________ 

 

 

8. Hur anser du att man bäst skapar ordning, trygghet och studiero i skolan?   
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Skolans värdegrund  

Här följer ett utdrag ur skolans värdegrund: ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 

förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 

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

män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och väster-

ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.” (Lpf 94, kap 1) 

    Av citat ovan kan man utläsa att skolan inte bara har som uppgift att vara ”kunskapande” 

utan också fostrande. Individen ska, enligt värdegrunden, fostras till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. 

 

9. Ord kan sägas ha olika värdeladdning. Vad anser du att följande ord har för värde-

laddning? Ringa bara in ett alternativ/ord 

Fostran: Positivt neutralt negativt 

Ordning: Positivt Neutralt Negativt 

Disciplinering: Positivt Neutralt Negativt 

 

10. Anser du att skolan ska ha en fostrande roll enligt utdraget ur skolans värdegrund 

ovan? Motivera ditt svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Något annat som du vill ta upp kopplat till den här undersökningen. Skriv på baksidan. 
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