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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att, med utgångspunkt i Foucaults teorier om disciplin, synliggöra och 

problematisera de normer gällande attityder och handlingar som officiella skolregler bygger på. 

Vidare var syftet att utifrån diskursbegreppet undersöka hur dessa normer skapar diskurser om 

idealeleven. Svaren på frågorna om vilket utrymme olika normer och därigenom 

diskursskapanden bereds i skolregeldokument, söktes utifrån norm- och 

idealelevdiskurskategorier utformade med utgångspunkt i tidigare forskning. Analysen bestod av 

två kvantitativa innehållsanalyser vilka genomfördes på ett underlag av 32 skolregeldokument 

inhämtade från cirka hälften av Uppsalas grundskolor.  

Studiens ursprungliga analys utgick från medelvärdena av skolornas procentuella 

utrymmesfördelning. Denna analys visade att de normer som i genomsnitt ges störst utrymme i 

de undersökta dokumenten är sådana som ger direktiv för attityder och handlingar vilka påverkar 

ordningen i aktiviteter och skolmiljön. Även normer som ger direktiv för attityder och handlingar 

vilka sker i relation mellan människor bereds genomsnittligt stort utrymme i 

skolregeldokumenten. Då mest utrymme ges till normer som har en ordnande funktion, 

genereras också störst utrymme åt skapandet av diskursen om den ordningsamme skoleleven. 

Sålunda har diskursen om den gode medkamraten ett mer begränsat utrymme att tillgå.  Detta 

gäller också för de normer som ger direktiv för ansvarstagande respektive för attityder och 

handlingar vilka motsvarar kulturella traditioner och vanor. Följaktligen visar resultatet av 

analysen utifrån medelvärdena att de undersökta skolorna fokuserar mer på ordningsskapande än 

moralisk fostran i sina skolregeldokument. 

När den ursprungliga analysen granskades uppstod frågetecken gällande medelvärdenas 

tillförlitlighet, varför dessa jämfördes med medianvärdena. Jämförelsen visade att det finns en 

stor spridning mellan dokumenten gällande deras utrymmesfördelning mellan normerna. I 

uppsatsen presenteras och diskuteras både resultatet av medelvärdesberäkningarna och resultatet 

av ifrågasättandet av dessa. Detta för att läsaren själv ska kunna få möjligheten att bedöma 

huruvida resultaten av medelvärdena ändå kan anses ge en indikation om skolregeldokumentens 

innehåll. 

 
Nyckelord: Grundskola, Regler, Innehållsanalys, Normer, Diskurs, Idealelev.  
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Inledning  

På vår skola visar vi respekt för varandra. 

Det är förbjudet att ha keps inomhus.  

Även om skolregler givetvis förändras över tid, känner många nog igen ovanstående från den 

egna skoltiden. Dagens skolregler sträcker sig ofta från generella regler om hur eleverna ska bete 

sig mot varandra till specifika påbud eller förbud om exempelvis mat och klädsel. Det de har 

gemensamt är att de ska verka för en trygg och lärande skolmiljö. Skolmiljön har, inte minst 

under det senaste året, fått mycket uppmärksamhet i media. I allt från tidningsartiklar till tv-serier 

har det visats att det är stökigt, bråkigt och oroligt i skolan. Resultaten från den senaste PISA-

undersökningen redovisar både försämrade kunskapsresultat och bristfällig klassrumsmiljö i den 

svenska grundskolan.1 Dessa resultat väcker givetvis intresse hos lärarstudenter; varför har 

situationen utvecklats på detta sätt?  

Redan 2006 blev utformandet av ordningsregler ett lagstadgat krav. Uppenbarligen misslyckas 

dock reglerna med att uppfylla sin tilltänkta funktion, och en intressant fråga är varför så sker. 

Detta examensarbete sågs som en möjlighet att fördjupa oss i frågan, varför fokus kom att hamna 

på både tidigare forskning om regler och utformningen av aktuella skolregeldokument. 

Vi vill tacka de skolor som har valt att medverka i denna studie och då framför allt all den 

personal som tålmodigt har svarat på våra frågor och skickat dokument. Vi vet att ni har mycket 

annat att göra och uppskattar att ni tog er tid att hjälpa oss! Vi vill också tacka vår handledare 

Germund Larsson som med stort engagemang och mycket entusiasm har hjälpt oss att utforma 

både studien och uppsatsen. Utan honom hade detta arbete inte blivit vad det är idag!  

                                                 

1 PISA är en internationell studie som genomförs var tredje år, den undersöker femtonåriga elevers förmågor i de 

tre kunskapsområdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse samt hur elever upplever klassrumsklimatet. 

Detta med syfte att studera orsaker och konsekvenser av utbildningsystemets skillnader, förse politiker med 

empiriska underlag samt upptäcka de olika ländernas starka och svaga sidor för att i förlängningen skapa en 

förbättrad skola (Skolverket 2014, www.skolverket.se 2015-01-02).   

http://www.skolverket.se/
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Arbetsfördelning 

Arbetet med denna studie har utförts genom både gemensamt och enskilt arbete. De större 

arbetsfördelningarna presenteras här. 

Den tydligaste arbetsfördelningen skedde genom att analysen av skolregeldokumenten delades 

upp mellan författarna baserat på regelantal per dokument. Katharina ansvarade för skola 1-15 

och Andrea för skola 16-33.  

Studiens olika delar, likväl som studiens analysverktyg, har genomgående formulerats och 

diskuterats fram tillsammans, både genom fysiska träffar och mail- och telefonkontakt. Gällande 

Teoretiska utgångspunkter skedde dock en uppdelning som innebar att Andrea innehade 

huvudansvaret för utformandet av avsnittet Foucaults syn på disciplin, regler, normer och makt och 

begreppet diskurs medan Katharina innehade huvudansvaret för Maktperspektivet och autonomifrågan 

och resterande teoretiska begrepp. Då de texter som skrivits enskilt har lästs, diskuterats och 

modifierats gemensamt och arbetsgången präglas av samtal, diskussioner, feedback och 

gemensamma reflektioner kan ett säkerställande av båda författarnas delaktighet i studiens alla 

delar anses garanterat.  
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Bakgrund 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (Lgr11, 2011, s. 9). 

Citatet är hämtat från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och 

åskådliggör de två huvuduppdrag dagens skola har; att fostra eleverna i avseende på deras 

attityder och handlingar, och att förmedla kunskaper och färdigheter. Detta dubbla uppdrag 

återkommer i litteraturen; Pedagogisk uppslagsbok definierar pedagogik som ett tillvägagångssätt 

i både fostran och utbildning, och filosofidocent Roger Fjellström menar att skillnaden mellan 

begreppen inte är helt uppenbar (Lundgren, 1996, s. 451; Fjellström, 2004, s. 148). I detta 

examensarbete fokuseras huvudsakligen på fostransuppdraget då detta tolkas ligga till grund för 

lärandeuppdraget. Denna tolkning utgår bland annat från senaste PISA-undersökningen vars 

resultat visar försämrade kunskapsresultat för svenska grundskoleelever samt att faktorer som 

skolk, sen ankomst, och elever som inte lyssnar på läraren eller stör undervisningen på andra sätt 

leder till att svenska skolors klassrumsklimat är sämst av de 34 länder som jämfördes (Skolverket, 

2012, s. 26).  Ett liknande resultat rapporterar Lärarnas Riksförbund (2014) i en undersökning om 

studiero, hälften av cirka 1250 tillfrågade grundskollärare menar att stök och bråk under lektioner 

upptar en stor del av deras arbetstid, tid som hade kunnat gå till att förmedla ett kunskapsinnehåll 

(Lärarnas Riksförbund, 2014, s. 3). Dessa resultat indikerar en otillräcklig studiemiljö, något som 

styrks av löpsedlar och artikelrubriker som Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen och Oredan ökar 

i klassrummen trots tuffare tag (Jansson & Tobé, 2014; Delin, 2014). Störande elever är inget nytt 

utan har varit ett problem som återkommande behandlats i statliga utredningar likväl som 

problematiserats i medier av olika slag (SOU 1950:3).  

Sedan den första juli 2006 är svenska skolor enligt lag ålagda att utforma ordningsregler som 

skapar förutsättningar för ett gott studieklimat. Utifrån skolans tvådelade uppdrag tolkas 

studieklimat i detta examensarbete åsyfta både undervisningssituationer och aktiviteter runt dessa. 

Sålunda bör skolregler skapa förutsättningar för det fostransuppdrag som återfinns i Lgr11 och 

därigenom möjliggöra för lärarna att lära ut och eleverna att tillskansa sig undervisningsinnehållet 

(Skolverket, 2006, s. 2).  Skolverket (2006) har utformat riktlinjer för upprättandet av 

ordningsregler, resultaten från rapporterna som nämnts kan dock indikera bristfälligt bruk av 

dessa (Skolverket, 2006). Denna indikation stärks av Skolverkets (1999) rapport Gemensamhet i 

mångfalden: En rapport om 32 skolors arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning, vilken visar att 

regelarbetet upplevs som problematiskt av en stor andel lärare (Skolverket, 1999, s. 28-29). En 

slutsats som kan dras är att forskning om de officiella regler som finns i dagens skolor kan 

behövas. Föreliggande studie syftar således till att på ett lokalt plan undersöka skolors officiella 

regeldokument för att problematisera de normer som regler bygger på, likväl som de diskurser 

om idealeleven vilka skapas av dessa normer. 



8 
 

Litteraturöversikt 

I Litteraturöversikten redogörs för den tidigare forskning som ligger till grund för studien likväl 

som studiens teoretiska utgångspunkt och de teoretiska begrepp som används.  

Tidigare forskning 

Forskning om skolregler, normer och värderingar redovisas här tematiskt. Regler i skolan – syfte, 

utgångspunkt och tillämpning är den första tematiska underrubriken, vilken redogör för allmänna 

aspekter som reglers innehåll, syfte och utformning. Elevers respektive andra skolvärldsaktörers 

åsikter om ämnet behandlas under rubrikerna Elevers tankar kring regler, normer och värderingar 

respektive Önskade och oönskade beteenden som utgångspunkt för regler. Avslutningsvis ges under 

Reglernas relation till värdegrunden kopplingar till forskning om värdegrundsarbete och demokratiska 

utgångspunkter. I de fall en studie återkommer under flera teman, ges den först en utförligare 

presentation för att vid senare uppdykanden endast behandlas i den mån den berikar det 

relevanta temat. 

Regler i skolan – syfte, utgångspunkt och tillämpning 

Riktlinjer för, och utvärdering av, beteenden är utbildningsprofessor Robert Boostroms (1991) 

koncisa definition av begreppet regler (Boostrom, 1991, s. 194). Denna definition tog 

pedagogikprofessorn Robert Thornberg (2006) i beaktande när han genomförde en omfattande 

fältstudie vilken innefattade 141 elever och 13 lärare i sex olika grundskoleklasser (Thornberg, 

2006, s. 69). Studiens syfte var att undersöka vilka regler som återfanns i skolan och utifrån detta 

kategorisera reglerna med avsikt att ge lärare ett gemensamt verktyg och språk att använda vid 

arbetet med skolregler (ibid., s. 5). Det kategorisystem för explicita och implicita skolregler som 

Thornberg utformade består av fem huvudkategorier: relationella, strukturerande, skyddade, 

personella och etikettsregler (ibid., s. 71, 111, 253). Kategorin relationella regler beskriver hur 

elever ska uppföra sig i relation till andra på skolan; påbud om att göra andra väl, förbud om att 

göra andra illa, och regler som uppmanar att behandla andra så som eleverna själva vill bli 

behandlade ingår i kategorin (ibid., s. 111). De strukturerande reglerna syftar till att upprätthålla 

aktiviteter under lektion och rast, samt bevara aktiviteternas fysiska miljö.  Dessa regler innehåller 

följaktligen regleringar om var, när och hur aktiviteter får genomföras (ibid., s. 113). Påbud och 

förbud med hälsofrämjande och olycksförebyggande syften återfinns i huvudkategorin skyddande 

regler, vilka syftar till att säkerställa människors fysiska hälsa och säkerhet (ibid., s. 117). 

Personella regler är den fjärde huvudkategorin och innehåller regler vilka ska få elever att 

reflektera över och ta ansvar för sig själva och sitt beteende (ibid., s. 118). Den femte 

huvudkategorin, etikettsregler, innehåller regler som ger uttryck för vanor och traditioner vilka 

uttrycker kulturella normer. Dessa reglers syfte är att upprätthålla normer beträffande önskvärda 
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och icke önskvärda beteenden som inte täcks av de relationella reglerna (ibid., s. 119).2 Thornberg 

understryker att det inte finns några absoluta gränser mellan regelkategorierna. Tvärtom menar 

han att överlappningar kan ske då vissa regler passar in i olika kategorier (ibid., s. 120). 

Undersökandet av regler är också delvis temat för pedagogiklektorn Marcus Samuelssons (2008) 

avhandling, baserad på en fältstudie utförd på tre svenska högstadieskolor, vars syfte var att 

undersöka regler och förväntningar som åskådliggörs i interaktionen mellan högstadieelever och 

lärare (Samuelsson, 2008, s. 27). Den för denna studie relevanta data bestod av officiella 

dokument och löpande anteckningar utifrån klassrumssituationer och kritiska händelser (ibid., s. 

20). Gemensamt för skolorna i studien var att deras skriftliga skolregler innehöll samstämda 

riktlinjer för beteenden som förespråkade att eleverna skulle göra sina uppgifter, visa hänsyn, vara 

vetgiriga, följa lagar, regler och förordningar, och vara aktsamma om skolans material och 

inventarier (ibid., s. 128, 135). Samuelsson anser att de regler skolorna hade gemensamt avsåg att 

styra elever mot ett vuxet och ansvarsfullt beteende (ibid., s. 128, 135).   

Utöver att skapa ett kategorisystem för skolregler, och därigenom ge lärare ett gemensamt 

verktyg och språk att använda vid arbetet med skolregler, åskådliggjorde Thornberg (2006) i sin 

studie att lärare ansåg reglers funktioner vara att skapa ordning och fostra (Thornberg, 2006, s. 5, 

132).  Regelsystemet skulle sålunda resultera i önskvärda elever samt en fungerande ordning i 

skolvardagen. I lärares tal om den önskvärda eleven blev två elevkonstruktioner synbara: den 

välviljande medkamraten som följer relationella regler, och den skötsamme eleven som följer alla 

regler. Det pedagogiska slutmålet med regelsystemet var enligt lärarna att eleverna ska utvecklas 

till goda medborgare (ibid., s. 132).  

Vid redogörandet för regelutformandets viktigaste beståndsdelar blir Bekir Bulucs (2006) 

studie av klassrumsregler i turkiska gymnasieskolor, vilken sammanfattas i artikeln An analysis of 

classroom rules in secondary schools in Turkey, av intresse av två anledningar. Den första är kopplad till 

dess syfte, att undersöka planering, utformning, tillämpning och uppföljning av regler för att 

utifrån det ge rekommendationer för utformande av välfungerande regler (Buluc, 2006, s. 30). 

Den andra grundar sig i att Bulucs resultat överensstämmer med flertalet svenska studier 

samtidigt som den i viss grad bidrar med en internationell åsikt om regelutformande.3 De 

frågeställningar som Buluc utgick från fokuserade på elevers medverkan i framtagandet av regler, 

och elevers medverkan och påverkan på tillämpandet och utvärderandet av dessa (ibid., s. 35).  

Essensen i de rekommendationer rörande klassrumsregler som Buluc formulerade, med 

utgångspunkt i enkätstudiens resultat, är att alla berörda parter bör vara involverade vid 

utformandet, tillämpandet och utvärderandet av regler, att regler bör formuleras utifrån önskade 

beteenden och vara möjliga att följa, samt att regler likväl som konsekvenser av regelbrott ska 

vara tydligt formulerade, logiska och rättvisa (ibid., s. 36, 49-50). 

                                                 
2 För mer information om Thornbergs underkategorier se Bilaga 2. 
3 Jämför Wester (2008), Samuelsson (2008), Thornberg (2006). 
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Elevers tankar kring regler, normer och värderingar  

Thornberg (2006) intervjuade 139 elever om deras tankar om skolregler, mer specifikt om fyra av 

ovan beskrivna huvudregelkategorier: relationella, strukturerande, skyddande och etikettsregler. 

Analysen av samtalen visade att elevers meningsskapande av regler, alltså vad de tror är poängen 

bakom en regel, avgör hur de värderar reglerna. Vidare visade analysen att meningsskapandet 

varierar mellan Thornbergs olika regelkategorier (Thornberg, 2006, s. 74, 163).  När eleverna gav 

mening åt de relationella reglerna bestod den av att skador skall undvikas och att alla på skolan 

ska må bra och känna sig trygga (ibid., s. 167). Många elever menade att på grund av att de 

relationella reglerna syftade till trygghet och välmående var dessa de viktigaste (ibid., s. 186). När 

det kom till de strukturerande reglerna var det endast enstaka elever som lyfte fram dessa som 

viktiga (ibid.). Vid meningsskapandet av regler i denna kategori uttryckte eleverna att 

strukturerande regler verkar för att olika aktiviteter inte störs eller förstörs. Några av de 

intervjuade eleverna lyfte även fram risk för ohälsa, olyckor och respektlöshet mot andra, det vill 

säga skyddande och relationella förklaringar, som meningen med vissa strukturerande regler 

(ibid., s. 171). Elevernas meningsskapande av de skyddande reglerna bestod av att dessa 

förhindrar ohälsa eller oavsiktliga skador. Eleverna resonerade att reglerna finns för att de ska 

känna sig trygga och säkra på skolan, varför flertalet av eleverna ansåg dessa regler vara av stor 

vikt (ibid., s. 177, 186). I relation till etikettsreglerna var det flera elever som ställde sig kritiska till 

deras mening, och ingen lyfte fram regler i denna kategori som viktigast. Framförallt hos de äldre 

hade majoriteten av eleverna svårigheter med att skapa mening av dessa regler och fann dem 

således onödiga, vilket resulterade i ett ifrågasättande av lärares motiv till etikettsregler (ibid., s. 

185-187).  Elevernas inställning till etikettsregler kan kopplas till Bulucs (2006) ovan beskrivna 

resultat vilket visar att elevers förståelse av reglers innehåll och bakomliggande motiv är centrala 

aspekter som måste finnas för att regler ska fylla tänkt funktion (Buluc, 2006, s. 49-50).  Bulucs 

(2006) studie visade vidare att majoriteten av eleverna fann regler viktiga för lärarens 

förutsättningar att genomföra effektiva lektioner, vilket kan kopplas till att de också upplevde att 

regler fungerade förebyggande i relation till olämpliga beteenden (Buluc, 2006, s. 38, 45-46). 

Studien visade emellertid att elevernas generella uppfattning var att regler inte resulterade i att de 

blev mer ansvarstagande, eller motiverade dem till önskade positiva beteenden. Inte heller ansågs 

regler vara till hjälp vid konflikter, eller resultera i respekt för auktoriteter (ibid., s. 37-38). 

En annan studie som visade på olika aspekter gällande elevers förhållande till skolregler 

genomfördes av Eva Johansson och Barbro Johansson (2003). Denna syftade till att försöka 

förstå etiken som uttrycks mellan elever och lärare i skolan och genomfördes under ett drygt läsår 

genom samtal och intervjuer med tio lärare och cirka 100 elever i åldrarna sex till nio (Johansson 

& Johansson, 2003, s. 7, 13). Eleverna fick svara på frågor om hur de ska uppföra sig i skolan, 

och i svaren syns deras dubbla tillhörigheter som skolbarn och kamrater. Dessa tillhörigheter kan 

enligt författarna leda till att olika värden och normer kommer i konflikt med varandra (ibid., s. 

52).  Under intervjuerna uttryckte eleverna att det på skolan fanns vissa önskade sätt att bete sig 
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på, för att precisera vilka hänvisade eleverna ofta till skolans regler. Alla elever ställde sig positiva 

till förekomsten av regler i skolan, och ansåg det vara bra att läraren bestämmer (ibid., s. 53).  

Elevernas syn på vuxna som mer kompetenta och därmed bättre rustade att fatta genomtänkta 

beslut låg till grund för den självklarhet de uttryckte angående vuxnas bestämmanderätt. Utifrån 

att de inte såg sig själva som tillräckligt mogna för beslutsfattande menade vissa elever att ett 

elevbestämmande skulle kunna resultera i bråk och ett otrivsamt klimat på skolan. En av eleverna 

påpekade att bestämmanderätten innebär ansvar för konsekvenser, varför det kan vara skönt att 

inte bestämma och därmed slippa risken att fatta impopulära beslut. Samtidigt som denna bild av 

bestämmanderätten växte fram uttryckte eleverna också uppskattning då de fick möjligheter att 

själva bestämma (ibid., s. 212-213). Att eleverna ofta lyfte fram skolans regler då de pratade om 

hur elever och personal ska bete sig i skolan, ledde till att Johansson och Johansson reflekterar 

över risken att etiken blir till en fråga om att endast följa specifika normer och regler. De menar 

att detta kan bero på att det kanske är lättare för lärare att fokusera på reglerna som något som 

konkret går att lära ut (ibid., s. 82).  

Önskade och oönskade beteenden som utgångspunkt för regler 

Skolregler reglerar i de flesta fall olika aktörers beteenden i skolan. En fråga som kan ställas här är 

vilka beteenden som regleras och varför. En naturlig tanke är att detta bestäms av de beteenden 

som ses som önskade respektive oönskade i skolan. Samuelsson (2008) visade på tre kategorier av 

elevagerande vilka lärare bedömde som felaktiga och störande. Dessa var (1) bristande kognitiva 

förmågor vilka innefattade vad lärarna upplevde som felaktiga eller otillräckliga svar på 

undervisningsfrågor, (2) felaktiga beteenden vilket exempelvis var prat och rörelser som störde 

undervisningen, och (3) felaktiga värderingar där användandet av svordomar och könsord likväl som 

negativa framställningar om andra personer kategoriserades in (Samuelsson, 2008, s. 21). De 

felaktiga elevageranden som lärarna i Samuelssons undersökning i störst utsträckning 

uppmärksammade var de som innebar att elever försvårade undervisningens fortgående genom 

exempelvis att vara på fel plats eller prata om annat än undervisningens innehåll (ibid., s. 155). 

Under sina observationer noterade Samuelsson 460 tillfällen då lärare uppmärksammade 

störningar av olika slag. De störningar som lärare reagerade på mest frekvent, 258 tillfällen, var 

störande aktiviteter från elever. Detta innebär att drygt vartannat felaktigt elevbeteende bestod av 

handlingar kopplade till elevers kroppsrörelser, pratande eller (icke)lyssnande. Av dessa 258 

handlingar var 124 tillfällen kopplade till elevers pratande (ibid., s. 139).  

Reglernas relation till värdegrunden 

Som forskningen visar finns det olika bilder av vad som är önskade respektive oönskade 

beteenden i skolan. Dessa bilder kan i sin tur leda till olika skolregler. Något som dock är säkert 

är att skolorna ska agera efter läroplanens värdegrund vilken är tänkt vara utgångspunkten för alla 

skolverksamheter. Eleverna som medverkade i Bulucs (2006) studie framhöll att klassrumsregler 
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bör överensstämma med samhällets lagar och respektera individens rättigheter då det är en 

grundläggande förutsättning för en demokratisk klassrumsmiljö (Buluc, 2006, s. 38, 46, 49). Detta 

resultat kan, med utgångspunkt i att läroplanens värdegrund utgår från samhällets demokratiska 

lagar, också tolkas som att elever anser det viktigt att reglerna överensstämmer med läroplanens 

värdgrund.  

Lärares tankar och åsikter om värdegrunden och regler var något som Thornberg (2006) sökte 

utröna i sin studie.  Analysen av lärarintervjuerna åskådliggjorde en samstämd uppfattning bland 

lärarna gällande att de relationella reglerna generellt är de viktigaste, samt påvisade konsensus att 

dessa regler utgör en central del i värdegrundsarbetet (ibid., s. 122-123). Dock konstaterades att 

lärarna kunde delas upp i två olika grupper. Den ena gruppen skiljde värdegrundsarbetet från de 

strukturerande, skyddande och etikettsreglerna vilka de kallade ordningsregler. Intervjuerna 

pekade på att dessa lärare såg två olika regelarbeten: ett värdegrundsarbete med relationella regler 

som ska fostra elever, och ett arbete med regler som finns till för att upprätthålla ordning så att 

skoltillvaron fungerar. Den andra gruppen lärare skiljde inte de ordningsskapande reglerna från 

värdegrundsarbetet, utan menade istället att även dessa uttrycker viktiga värderingar och på så sätt 

blir en del av värdegrundsarbetet (ibid., s. 124). Thornberg menar dock att alla lärare var överens 

om att de strukturerande reglerna, skyddande reglerna och etikettsreglerna är viktiga för att skapa 

ordning i skolvardagen (ibid., s. 125). 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna del kommer studiens teoretiska ansats att redogöras för. Detta med syfte att tydliggöra 

det socialkonstruktivistiska perspektiv på samhället studien utgår från. Grunden för detta 

perspektiv är att de institutioner, normer och begrepp som samhället består av är resultat av 

interaktioner människor emellan (Payne, 2008, s. 29-30, 240). Följaktligen ses skolan, normer 

gällande uppförande och disciplineringsprocessen som skapade i samspelet mellan människor i 

den aktuella kontexten. 

Foucaults syn på disciplin, regler, normer och makt 

I studiens ramverk ingår den franske filosofen Michel Foucault som i den civilisationskritiska 

studien Övervakning och straff (2003) redogör för sina teorier om disciplin, vilka innefattar 

disciplinens egenskaper och tekniker likväl som hur den förhåller sig till maktutövande och 

normer. Foucaults kritik mot samhälleliga institutioner och maktutövning är relevant för studiens 

syfte att utifrån disciplinverktyget skolregler synliggöra och problematisera normer som 

framträder i dessa. Ett annat skäl att använda Foucaults teorier är det att merparten av tillgängliga 

avhandlingar och studier om regler och disciplin utgått från dessa.4 

                                                 
4  Bland andra Wester (2008); Samuelsson (2003); Aretun (2007); Larsson (2013). 
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När det kommer till begreppet disciplin använder Foucault (2003) detta vid åsyftandet av den 

maktkonstruktion som finns i en samhällsinstitution, vilken avser att upprätthålla dess specifika 

normer och regler. Detta upprätthållande syftar till att öka individernas undergivenhet till 

systemet likväl som att öka individernas och institutionens kapacitet (Foucault, 2003, s. 139-140, 

165, 180-181). Följaktligen innefattar begreppet disciplin en korrelation mellan ökad kapacitet 

och ökad undergivenhet (ibid., s. 140). Studiens teoretiska ram innehåller även Foucaults 

föreställning om skolan som ett disciplinärt system vilket innefattar regler. Med begreppet 

disciplinärt system avses institutioner som innehåller både redskap och metoder som syftar till att 

kontrollera individerna i systemet och disciplinera dem att foga sig efter rådande normer (ibid., s. 

139, 184). Inom alla disciplinära system sker disciplineringen enligt ett dubbelt system av belöning 

och bestraffning, där det önskade beteendets följsamhet gentemot regler och normer 

uppmuntras, medan avvikelser och regelbrott bestraffas (ibid., s. 180-185). Således utgörs 

disciplineringen av den process genom vilken rådande normer implementeras och internaliseras i 

individerna. Karaktäristiskt för denna process är att den fokuserar på individernas psyke, samvete 

och medvetande när det kommer till att bestraffa likväl som att motivera individerna att anpassa 

sig till det disciplinära systemets regler och normer (ibid., s. 22-25, 180-185, 200).   

Utifrån Foucaults (2003) syn på skolan som ett disciplinärt system innehåller detta redskap 

och tekniker vilka syftar till att kontrollera elever och disciplinera dem att foga sig efter skolans 

normer och regler (Foucault, 2003, s. 139). Implicita och explicita regler blir således ett redskap 

och en metod för att reglera elevers attityder och handlingar så att dessa överensstämmer med 

rådande normer. I denna studie fokuseras dock endast de explicita reglerna, det vill säga officiella 

skolregler, medan de implicita bortses från. Foucault framhåller att disciplinära system vanligen 

innehåller regler som syftar till att reglera delar av personers uppförande som i andra 

sammanhang kan anses obetydliga (ibid., s. 139, 179). I skolregelsammanhang kan detta innebära 

att tillsynes irrelevanta uppföranden regleras. Ett exempel på detta är det explicita kepsförbud 

som är vanligt förekommande i skolor och kan ses som utmärkande för skolan som institution då 

det i andra sammanhang är antingen ovanligt eller av mer implicit karaktär. I en skolkontext, mer 

specifikt i relation till skolregler, skulle korrelationen mellan individernas undergivenhet och 

institutionens kapacitet åsyfta att elevers möjligheter att tillskansa sig undervisningens innehåll 

och lärares möjligheter att förmedla kunskaper expanderas eller reduceras beroende på i vilken 

utsträckning skolreglerna efterföljs. I vilken omfattning elever måste anpassa sig till rådande 

normer, på bekostnad av den genuina personligheten, beror på i vilken utsträckning denna 

avviker från normerna (ibid., s. 35).  

Då denna studie syftar till att undersöka vilka normer gällande attityder och handlingar som 

regleras i grundskolors officiella regeldokument är Foucaults (2003) teorier relevanta. Detta då 

Foucault framhåller att normer och regler påverkar kunskapstraderingen när det kommer både till 

förmedling och tillgogogörande av undervisningsinnehåll. Denna studie följer Foucault i sin 
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utgångspunkt att regler och deras påföljder finns för att påverka elever att genom sina attityder 

och handlingar följa rådande normer (Foucault, 2003, s. 139). 

Maktperspektivet och autonomifrågan 

I resonemangen om begreppet fostran problematiserar Fjellström (2004) det maktperspektiv som 

finns i fostranssituationer. Han menar att fostran vanligtvis sker i ett förhållande mellan auktoritet 

och underlydande, där fostraren bestämmer värderingar och normer, och den som fostras 

förväntas ta dem till sig (Fjellström, 2004, s. 147).  Fjellström konkretiserar ojämlikheten mellan 

fostraren och den som fostras genom att hänvisa till skillnader i ålder, kompetens, status, makt 

och ekonomi (ibid., s. 112). Även socialpsykologiforskarna Boose Angelöw och Thom Jonsson 

(2000) skriver om maktperspektivet och menar att normer är viktiga för att underlätta den sociala 

samvaron, men samtidigt kan användas för att skilja människor åt i maktavseende genom att 

fastställa vem som är vem och vem som ska bestämma över vem (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 

138).  

En aspekt av maktperspektivet är autonomifrågan, vilken innebär att samtidigt som elever ska 

fostras utifrån värderingar och normer som bestämts av fostraren, ska de också fostras till 

självständiga individer för att bli goda framtida medborgare. Dagens barn och unga uppmuntras 

ofta till att ta egna beslut samtidigt som de förväntas lyda auktoriteter. Fjellström (2004) menar 

att detta skapar oklarhet gällande vilken vikt som ska läggas vid autonomi i fostran, varför denna 

fråga blir både komplex och viktig. Således gör maktperspektivet att etiken i fostran blir 

intressant, men svårhanterlig (Fjellström, 2004, s. 113-114). Detta resonemang om 

autonomifrågan kan kopplas till Johansson och Johanssons (2003) ovan beskrivna studieresultat 

vilket visar att eleverna tyckte att det är bra att läraren bestämmer då de ansåg sig själva varken ha 

kompetens eller mognad för att kunna fatta bra egna beslut (Johansson & Johansson, 2003, s. 

212-213). 

Studiens delsyfte, att undersöka vilket utrymme olika diskurser om idealeleven får i 

skolregeldokumenten, gör maktperspektivet med autonomifrågan både intressant och relevant. 

Detta eftersom maktperspektivet kan belysa hur reglers underliggande normer, genom att skapa 

olika diskurser, påverkar elevers möjlighet till maktutövande över sin egen utveckling. 

Teoretiska begrepp 

För att möjliggöra en diskussion kring studiens frågeställningar och analys blir en definiering av 

ett antal nyckelbegrepp nödvändig.  Denna sker i två steg; först redogörs för generella 

definitioner och problematiseringar, sedan ges en bild av hur begreppen används i detta 

examensarbete. Det görs dock inga anspråk på att definitionerna och problematiseringarna nedan 

är heltäckande beskrivningar.  
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Fostran 

Fostran kan, enligt Fjellström (2004), definieras som den omsorg vilken avser att tillgodose barns 

och ungdomars behov, intressen och önskningar, men som även syftar till att forma deras 

karaktär och beteende i enlighet med vad som anses vara önskvärt (Fjellström, 2004, s. 146). 

Således innebär fostran ett avsiktligt danande, vilket bör bygga på ett uttänkt ideal (ibid., s. 37). 

Om rådande samhällsliv redan antas innefatta godtagbara värderingar för vad som är önskvärda 

attityder och handlingar, blir fostran ett projekt av att anpassa individen till dessa (ibid., s. 59). 

Fjellström problematiserar dock denna syn på fostran och menar att den är förenklad då den 

bygger på att det aktuella samhället uppfattas som idealt (ibid., s. 59). Denna problematisering kan 

kopplas till Johansson och Johanssons (2003) reflektioner om risken att etiken i skolan blir till en 

fråga om att endast följa specifika normer och regler (Johansson & Johansson, 2003, s. 82). Som 

följd av problematiseringen av anpassningsidealet, framlägger Fjellström en mer komplex syn på 

fostran där danandet av de unga även har som effekt och syfte att förändra det icke-ideala 

samhället. Genom sitt fostransprojekt att forma eleverna som framtida medborgare, formar 

skolan följaktligen också framtidens samhälle (Fjellström, 2004, s. 59). ”Ytterst handlar det om att 

lärarna via eleverna ska göra världen bättre. […] Skolan ska prägla både elevernas tänkande och 

deras karaktär – och det för hela deras framtid (Ibid., s. 111).”   Fjellströms framtidssyftande syn 

på fostran har likheter med den definition av fostran som Thornberg (2006) lyfter fram. 

Thornberg (2006) menar att fostran innebär att unga hjälps att tillgodogöra sig karaktärsdrag, 

värderingar och beteenden. Fostran avser därmed att hjälpa elever att tillgodogöra sig önskvärda 

värderingar och normer, och sker interaktivt i lärarens sätt att exempelvis tala eller arrangera 

undervisningen (Thornberg, 2006, s. 34). Thornberg använder begreppet fostran i relation till det 

dubbla regelarbete som lärarna i hans studie ger uttryck för, för att beteckna det regelarbete vilket 

pågår i relation till värdegrunden och handlar om att dana eleverna till goda medborgare. Det 

andra regelarbetet som handlar om att upprätthålla ordning betecknar Thornberg inte som 

fostran (ibid., s. 124).5   

Detta examensarbete definierar fostran som att den omfattar både ordningsskapande och 

moralisk påverkan.  I samklang med Fjellström (2004) antas begreppet vidare beteckna ett 

avsiktligt formande av elevers attityder och handlingar till något som anses vara önskvärt. Studien 

utgår också från att fostran är mer komplext än att handla om anpassningsideal, utan syftar till att 

påverka både eleverna och samhället. Fostran används, till skillnad mot Thornberg (2006,) för att 

beteckna både regelarbeten som handlar om att moraliskt utveckla, och regelarbeten som syftar 

till att upprätthålla ordning.   

                                                 
5 För mer information se Litteraturöversikt – Tidigare forskning – Reglernas relation till värdegrunden. 
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Värden 

Pedagogikprofessorn Kennert Orlenius (2001) definierar värden som det eftersträvansvärda och 

därmed goda. Dessa skapas utifrån värderingar; prioriteringar av det som är önskvärt (Orlenius, 

2001, s. 16). Halstead och Taylor (2000) kopplar begreppet värden till begreppet normer. De 

definierar värden som principer vilka guidar till eftersträvansvärda beteenden och menar att dessa 

leder till olika normer vilka i sin tur fastslår vad som är bra (Halstead & Taylor, 2000, s. 3). 

Thornberg (2006) skiljer sig från dessa genom att bruka värden och värderingar som synonyma 

begrepp. I likhet med Veugelers och de Kat (2003) anser han att värden inte bara bygger på en 

idé om vad som är bra utan även vad som är dåligt (Thornberg, 2006, s. 7; Veugelers & de Kat, 

2003, s. 197). Thornberg poängterar också att värden upprätthålls i interaktionen mellan 

människor, varför de har både individuella och sociala dimensioner vilka påverkar varandra 

inbördes (Thornberg, 2006, s. 7). 

I detta examensarbete följer bruket av värden och värderingar Thornbergs (2006) definition 

och betraktas som synonymer vilka innefattar idéer beträffande både det önskvärda och det icke 

önskvärda. 

Normer 

Enligt Colnerud (1995) och Fjellström (2004) är normer handlingsdirektiv som säger vad som är 

rätt och fel och som motiveras av värdena, de säger således något om hur vi människor ska bete 

oss och agera (Colnerud, 1995, s. 14; Fjellström, 2004, s. 63). Enligt både Colnerud samt Angelöw 

och Jonsson (2000) kan normer antingen vara informella eller formella. De informella normerna 

behöver varken vara uttalade eller nedtecknade. De diskuteras ofta inte, utan är implicita då de 

ingår i människors sätt att bete sig i olika grupper och sammanhang. De formella normerna är 

ofta nedskrivna som regler, avtal eller lagar, och därmed synliga och explicita (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 137; Colnerud, 1995, s. 14). Veugeles och Vedder (2003) framhäver att eftersom 

värden konstrueras olika i olika sammanhang och kontexter och normerna bygger på dessa 

värden definieras även normerna av sin kontext. Detta innebär att både värden och normer kan 

ifrågasättas och problematiseras (Veugelers & Vedder, 2003, s. 379). Thornberg (2006) använder i 

sin avhandling normer och regler som synonyma begrepp (Thornberg, 2006, s. 7-8). Han utgår 

likt Veugeles och Vedder också från att värden och normer är sociala konstruktioner (ibid., s. 12).  

I detta examensarbete definieras och används begreppet normer som handlingsdirektiv vilka 

bygger på värden och värderingar, och definierar vad som är normalt respektive avvikande. De 

normer som fokuseras i studien är de formella, varför begreppet normer används för att beteckna 

just sådana. Studien utgår från att formella normer rörande attityder och handlingar inte i sig är 

regler.  Snarare ses dessa normer som utgångspunkt för officiella skolregler, och expliceras och 

konkretiseras i dessa. Sålunda antas att normer är direktiv för attityder och handlingar som 

skolregler bygger på.  Likt Veugeles och Vedder (2003) och Thornberg (2006) antas värden och 
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normer vara sociala konstruktioner vilka definieras av sin kontext. Studien fokuserar på värden 

och normer utifrån en skol- och samhällskontext. 

Regler 

Boostrom (1991) definierar regler som riktlinjer och utvärderingar för beteenden, och anser i 

likhet med Thornberg (2006) att en instrumentell syn på regler är förenklad eftersom den placerar 

fokus på elevers kortsiktiga anpassning av beteenden och döljer reglers moraliska påverkan på 

deras sociala utveckling (Boostrom, 1991, s. 194, 198; Thornberg, 2006, s. 9, 45). Thornberg 

framhåller att en anledning till reglers moraliska påverkan är att skolregler bygger på mer eller 

mindre förgivettagna värden (Thornberg, 2006, s. 9). Hans resultat visar, som tidigare nämnts, 

också att det inom lärarkåren finns olika åsikter om reglernas syften. Vissa lärare gör distinktion 

mellan relationella regler som fyller funktionen av moralisk fostran, och strukturerande, 

skyddande och etikettsregler som de kallar ordningsregler då deras syfte är att skapa ordning i 

klassrummet. Samma distinktion används av Thornberg (ibid., s. 124). 

I detta examensarbete definieras begreppet regler, som hos Boostrom (1991), som riktlinjer 

för beteenden. Något som innebär att regler bygger på normer vilka ger direktiv för attityder och 

handlingar, och expliceras och konkretiseras genom reglernas formuleringar. När skolors 

regeldokument, i vilka officiella och därmed explicita regler återfinns, åsyftas används begreppet 

skolregler. Detta då begreppet skolregler anses inbegripa alla Thornbergs (2006) regelkategorier, 

samt innefatta andra, i skolors dokument, vanliga begrepp så som ordningsregler och trivselregler. 

I detta examensarbete erkänns också, i likhet med Boostrom och Thornberg, reglernas inte bara 

instrumentella, utan även moraliskt påverkande aspekt. 

Värdegrund 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden […] Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på (Lgr11, 2011, s. 7, 9).” Så lyder ett par formuleringar i 

läroplanens skrivningar om värdegrunden, vilka således är del av riktlinjerna för hur skolans 

verksamhet skall bedrivas. Begreppet värdegrund är följaktligen centralt, men varken entydigt 

eller oproblematiskt. Enkelt uttryckt kan begreppet enligt Orlenius (2001) användas för att 

beteckna en uppsättning odiskutabla värden vilka utgör grunden för mänskligt beteende och 

interaktion inom ett givet socialt sammanhang. Det problematiska yttrar sig i att inga allmänt 

givna värden finns, och att meningarna om vad som är grundläggande och hur det skall tolkas 

därmed går isär (Orlenius, 2001, s. 15-16). Även Thornberg (2006) diskuterar detta då han ger 

exempel på problematiseringar av att värdegrunden innehåller önskemål och normativa 

uttalanden, samtidigt som verben förmedla och förankra antyder att värdegrunden är något fast, 

färdigt och odiskutabelt (Thornberg, 2006, s. 35-36). Denna brist på konsensus framkommer 
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enligt Thornberg också i lärarnas konkreta värdegrundsarbete. Som nämnts tidigare råder delade 

meningar gällande värdegrundens relation till ordningsreglerna (ibid., s. 125). 

I denna studie betraktas begreppet som ett ideal snarare än som realitet. Såväl ordet 

värdegrund som hur det används i läroplanen anger ett förmedlande av givna och önskvärda 

värden. Mot bakgrund av de skilda uppfattningarna om vad värdegrundsarbetet går ut på och 

behovet av förankring av värdena, framstår dessa som långt mer önskvärda än givna. Sålunda 

tolkas begreppet värdegrund i det praktiska arbetet som del av skolans fostransprojekt. 

Diskurs 

Grunden i diskursbegreppet är språket och hur detta både underbyggs av och ger uttryck för 

strukturer, som i sin tur producerar de regler och förhållanden utifrån vilka människor uppfattar 

sin omvärld (Bergström & Boréus, 2005, s. 311). Varje diskurs står i en ömsesidig 

påverkansrelation till sin omgivande kontext, vilken därmed utgör arenan för den diskursiva 

praktiken (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.7).  

Diskurser handlar alltid i någon mån om makt och normer, något som Foucault understryker i 

relation till diskursbegreppet. Genom utestängningar och reproducerande av den diskursivt giltiga 

kunskapen, alltså vad som anses rätt eller fel, styrs människors tänkande och handlande i 

bestämda riktningar (Bergström & Boréus, 2005, s. 17, 311-312; Essaiason, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 20). Vidare understryker Foucault språkets framträdande roll i 

diskursbegreppet genom att framhålla de språkliga uttrycken som diskursens centrala analysenhet.  

Det är genom språket diskursens strukturer av begrepp och regler aktualiseras i sitt 

grundläggande skapande, och uteslutande, av föreställningar om omgivningen (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 309). 

Relevanta för studien är de delar av diskursteorin som berör hur diskursen möjliggör och 

begränsar ett visst handlingsutrymme för individer och organisationer. Kopplat till skolans värld 

går det att tala om en begreppsvärld där det diskursiva målet är danandet av idealeleven med 

hänsyn till rollen både som skolelev idag och som framtida medborgare. När diskursen görs är 

det som sker att elever, lärare och skolan som institution, genom normer och regler, legitimerar 

och internaliserar vissa handlingsmönster medan andra utesluts. Diskurser definierar följaktligen 

det normala respektive det avvikande, något som Foucault likväl som Thornberg (2006) utgår 

ifrån. Thornberg menar vidare att skolregler har en betydande roll i detta definierande, varför 

skolregler kan ses som delar av diskurser vilka konstruerar det normala (Thornberg, 2006, s. 241).  

I denna studie används diskurs som ett språkligt utformat kollektivt värdesystem som skapas 

av, men också skapar, de normer som finns i den gällande kontexten. För studien innebär detta 

att diskurser om idealelever skapas av,6  men också i sin tur skapar, de normer om attityder och 

handlingar som skolregler bygger på. Detta utifrån att vad som anses vara normalt eller avvikande 

                                                 
6 För förklaring av begreppet idealeleven se Litteraturöversikt – Teoretiska utgångspunkter – Teoretiska begrepp – 

Idealeleven. 
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definieras utifrån gällande normer, och att dessa ligger till grund för skolreglers innehåll. 

Följaktligen skiljer sig detta examensarbetes syn på diskurser från Thornbergs (2006) då denna 

uppsats, istället för att se regler i sig som delar av diskurser, utgår från att det är normerna som 

har en utmärkande roll i diskursen, och regler snarare betraktas som en explicering och 

konkretisering av dessa normer. Med utgångspunkt i studiens resonemang om sambandet mellan 

normer och diskurser poneras att när det i skolregeldokument ges varierande utrymme för olika 

normer, ges indirekt även varierat utrymme för olika skapanden av idealelevdiskurser.  

Idealeleven  

Begreppen elevkonstruktioner och den önskvärda eleven används av Thornberg (2006) då han 

skriver om lärares intentioner gällande regelsystemets effekter. Han menar att skolreglerna är 

delar av diskurser som konstruerar det normala, vilket enligt hans analys resulterar i två 

elevkonstruktioner om den önskvärda eleven; den välviljande medkamraten respektive den 

skötsamma eleven (Thornberg, 2006, s. 241).7 Även Johansson och Johansson (2003) finner ett 

liknande resultat i sin studie. Elevsamtalen visar där på att elever har två olika tillhörigheter i 

skolan: de är dels kamrater och dels skolbarn (Johansson & Johansson, 2003, s. 52). 

För att beskriva de elevkonstruktioner som skapas genom olika diskurser används i detta 

examensarbete begreppet idealelev. Med ideal menas det som är önskvärt, förebildligt och 

fullkomligt. I denna studie antas inte det, i teoretiska sammanhang, vanliga synsättet att ideal är 

något som är ouppnåeligt (Fröberg & Haglund, Nationalencyklopedin). Begreppet idealelev 

definieras följaktligen som den perfekta eleven som besitter de attityder och handlingar som är 

bra, rätt och önskvärda enligt de gällande normerna. 

                                                 
7 För förklaringar se Litteraturöversikt – Tidigare forskning – Regler i skolan – syfte, utgångspunkt och tillämpning. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i Foucaults teorier om disciplin, samt en skol- och 

samhällskontext, textanalytiskt synliggöra och problematisera de normer gällande attityder och 

handlingar som Uppsala kommuns grundskolors officiella skolregler bygger på. Vidare är syftet 

att utifrån diskursbegreppet utröna hur dessa normer skapar diskurser om idealeleven.  

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilket utrymme får olika normer gällande attityder och handlingar i officiella skolregeldokument? 

 Vilket utrymme får olika skapanden av idealelevdiskurser i officiella skolregeldokument? 
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Avgränsningar 

På grund av både tids- och utrymmesaspekter var avgränsningar nödvändiga för denna studie. 

Dessa avgränsningar presenteras och diskuteras i detta avsnitt. 

Avgränsningar gällande urval 

Tre betydande avgränsningar gjordes i relation till urval. Den första var att dokument med 

påföljder av regelbrott uteslöts. Detta utifrån att genomläsningen av insamlad data resulterade i 

upptäckten att homogenitet rådde bland dessa; majoriteten av dokumenten utgick från skollagens 

skrivningar.8 Sålunda bedömdes innehållet i dessa vara otillräckligt för att generera ett 

analysresultat av intresse. Vidare bortsågs det från dokument som skolkontrakt, 

likabehandlingsplaner och förväntansdokument; en avgränsning som motiveras av den ojämna 

fördelningen skolorna emellan. Att de dokument som inkluderades i studien är olika 

skolregeldokument har sin grund i att skollagen ålägger alla skolor att utforma gemensamma 

ordningsregler för varje skola.9  Att skolorna kan ha delat upp regelarbetet i olika dokument kan 

därmed ha påverkat analysen likväl som resultatet, liksom att inofficiella och därmed implicita 

regler ur den sociala kontexten inte inkluderades. Den sista avgränsning som gjordes var att 

exkludera klassrumsregler från studien. Detta på grund av att det inte finns något krav för klasser 

att utforma sådana, vilket resulterar i en svårgenomförlig jämförelse skolor emellan. 

Avgränsningar gällande analys 

Den tydligaste analytiska avgränsningen var bortseendet från skolreglernas sociala aspekt. 

Avgränsningen skedde trots att samspelet med andra människor och erfarenheter av detta är 

avgörande för elevers tillägnande av värden och normer, och därmed har stor vikt för arbetet 

med fostran och disciplin (Thornberg, 2006, s. 32). Att de sociala aspekterna av värde-, norm- 

och regelarbete fick träda i bakgrunden är ett resultat av valet av textanalys som enda metod. 

Förvisso kan det betraktas som beklagligt att aspekter som tillämpningen och upprätthållandet av 

regler därmed exkluderades, men utifrån studiens omfattning är det ändå en berättigad avvägning. 

Det är inte heller en dimension som krävs för att uppfylla studiens syfte. 

                                                 
8 Skollagen, kap. 5 Trygghet och studiero, § 5-16. 
9 Skollagen, kap. 5 Trygghet och studiero, § 5 ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska 

utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om 

ordningsregler.”. 
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Metod 

Till studiens båda frågeställningar användes innehållsanalyser. Innehållsanalys i ett vidare begrepp 

innebär att undersöka innehållet i någon form av kommunikation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012, s. 197). En innehållsanalys kan genomföras med olika abstraktionsnivåer, 

antingen analyseras det direkt observerbara innehållet i kommunikationen eller så analyseras och 

tolkas det dolda innehållet (ibid., s. 197, 210). I denna studie analyseras skolregeldokumentens 

observerbara innehåll varför innehållsanalysen har en låg abstraktionsnivå och är av kvantitativ 

karaktär. För att räknas som kvantitativ innehållsanalys skall studien i fråga baseras på data som 

innehåller jämförbara uppgifter, så som skolregler, och vars omfång är tillräckligt stort, vilket 32 

dokument kan anses vara (ibid., s. 197). Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) särskilt väl när syftet är att utröna frekvens av 

kategorier eller hur stort utrymme dessa ges (ibid.). Således är studiens syfte och utförande 

förenliga med vald metod. Vid genomförandet av kvantitativ innehållsanalys krävs det vanligen 

tolkande i någon utsträckning i relation till de enheter som ska kategoriseras i olika kategorier 

(ibid., s. 198). Detta överensstämmer med genomförandet av innehållsanalyserna i denna studie, 

tolkningar har behövts göras och utifrån dessa utformades riktlinjer för kodandet utifrån 

kategorier. Tydliga riktlinjer och regler vid kodandet är något ovanstående författare framhäver 

vara av yttersta vikt, något som tagits fasta på i studien (ibid., s. 200, 206). 

Datainsamlingsmetod 

Studiens syfte, att analysera skolregler på grundskolor belägna i Uppsala kommun, medförde att 

första steget i datainsamlingen bestod av att besöka Uppsala kommuns hemsida där alla 

grundskolor finns listade.10 Alla grundskolornas namn, vilka årskurser de omfattar och huvudman 

nedtecknades. Därefter besöktes grundskolornas hemsidor för att utröna vilka som hade sina 

skolregler presenterade där. Vid studiens början var avsikten att även analysera påföljder av 

regelbrytande varför även dokument om dessa eftersöktes på hemsidorna.11 Det markerades 

löpande huruvida skolorna hade skolregler eller konsekvensdokument upplagda eller inte. Andra 

steget i datainsamlingen bestod av att sända mejl till alla grundskolor i Uppsala kommun. Mejlen 

som sändes till grundskolor vilkas hemsidor saknade skolregler eller konsekvensdokument 

innehöll en beskrivning av studiens syfte och utformning, en förfrågan om att deltaga, och en 

precisering av de dokument som önskades få tillgång till, beroende på vad som återfunnits på 

deras hemsida. De grundskolor vilka hade skolregler och konsekvensdokument på hemsidan 

skickades mail innehållande beskrivning av studiens syfte och utformning samt en förfrågan om 

                                                 
10 http://uppsala.hittaochjamfor.se/Comparison/Index/3  (2014-09-16) 
11 Se Avgränsningar – Avgränsningar gällande analys för diskussioner om och motiveringar kring att dessa inte 

ingår i studien.  

http://uppsala.hittaochjamfor.se/Comparison/Index/3
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de skolregler och konsekvenser som återfunnits på hemsidan var samtliga aktuella. Efter första 

mailutskicket mottogs endast ett fåtal svar, varför påminnelsemail innehållande en 

sammanfattning av studiens syfte och utformning samt en önskan om svar skickades till de som 

inte responderat. Påminnelsemailet resulterade i en relativ god respons, de grundskolor som inte 

svarade på påminnelsemailet sändes ännu ett mail, vilket var snarlikt formulerat som föregående 

påminnelsemail. De grundskolor som valde att inte svara på det tredje mailet kontaktades inte 

igen.  

Urval 

Som tidigare nämnts syftar studien till att analysera skolregler på grundskolor belägna i Uppsala 

kommun. Valet av Uppsala kommun grundades bland annat på att staden är Sveriges fjärde 

största, varför kommunens skolor bedömdes generera ett analysunderlag av rimlig storlek.  

Anledningen till vald skolform, grundskola, var att denna på grund av författarnas 

examensinriktning fanns vara av störst intresse. De grundskolor som kontaktades var samtliga 74 

grundskolor i Uppsala kommun. Av dessa var det 33 som valde att medverka i studien och sex 

som i sina svar avböjde medverkan. De övriga 35 skolorna var sådana vars svar antingen var 

obefintliga, bestod av autosvar eller endast innehöll för studien otillräcklig information som 

exempelvis hänvisningar till skollagen eller likabehandlingsplanen. Då tre av de skolor som valde 

att medverka sade sig sakna gemensamma officiella skolregler och en skola hade tre olika 

dokument för olika åldersgrupper, kom studien att innefatta 33 grundskolor, men 32 

uppsättningar skolregler. Det går således att påstå att studien har ett ja-sägarurval, det vill säga att 

urvalet består av de skolor som samtyckt till medverkan.   

Presentation av empirin 

Den insamlade empirin bestod av 32 dokument innehållande officiella skolregler som hade 

återfunnits på grundskolornas hemsida eller som grundskolor hade skickat via mail. En av 

grundskolorna, Valsätraskolan, bifogade tre olika dokument vilka riktar sig till olika årskurser, 

dessa dokument analyserades var för sig men räknades tillhöra samma skola.12 Det totala antalet 

skolregler var 253 stycken, ojämnt fördelat på 33 grundskolor. Som flest fanns det 23 stycken 

skolregler på en skola och det minsta antalet skolregler, förutom obefintliga, var tre stycken.  

Skolorna hade olika beteckningar på sina regeldokument, exempelvis ordningsregler, trivselregler 

eller regler, vilka presenteras i empiritabellen. Som nämnts tidigare används i detta arbete 

begreppet skolregler för att benämna alla dokument oavsett beteckning. I Bilaga 1 presenteras, i 

alfabetisk ordning, grundskolornas namn, deras skolregeldokuments namn, åldersgrupp och antal 

skolregler. 

                                                 
12 Dessa dokument tilldelades bokstäverna a, b och c för att möjliggöra en åtskillnad dem emellan.  
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Databearbetning och analysmetod 

Innan studien påbörjades genomfördes två pilotstudier, vilka syftade till att pröva 

analysverktygets användbarhet. Huvudstudiens databearbetning började med en numrering av 

respektive grundskolas regler, och för att skapa en överblick över materialet inventerades 

reglernas innehåll. Med utgångspunkt i pilotstudiernas resultat, inventeringen och tidigare 

forskning utformades två analysverktyg, vilka utgår från i förväg upprättade normkategorier och 

idealelevdiskurser. Inför analysen bestämdes vad som är definierande för kategorierna, samt att 

en analysenhet endast består av själva regelformuleringarna; förklarande texter bortsågs 

följaktligen från.  Analysen genomfördes i två steg, först en kvantitativ innehållsanalys och sedan 

en innehållsanalys baserad på diskursbegreppet, den senare byggde på den förra.   

Innehållsanalys 1 – Normernas utrymme 

För studiens första frågeställning, Vilket utrymme får olika normer gällande attityder och handlingar i 

officiella skolregler?, utformades ett analysverktyg med utgångspunkt i Thornbergs (2006) fem 

huvudkategorier för skolregler: relationella, strukturerande, skyddande, personella och 

etikettsregler. Pilotstudierna visade dock att en modifiering av regelkategorisystemet krävdes för 

att analysverktyget mer explicit skulle motsvara studiens syfte och frågeställningar.  Detta då 

Thornbergs studie syftade till att undersöka innehåll och förekomst av regler, medan denna studie 

avser att undersöka det utrymme olika normer tilldelas i officiella skolregeldokument. Utifrån 

Thornbergs huvudkategorier, med tillhörande underkategorier, av regler upprättades normernas 

kategorier och definitioner.13  Dessa normkategorier innehåller grupper av normer som ger 

direktiv för önskade respektive oönskade attityder och handlingar.  

Analysverktyget är utformat som en tabell över de fem normkategorierna. Först i varje rad 

anges sifferkodningen. Därefter följer studiens normkategorier och de definitioner de grundar sig 

på, varpå Thornbergs (2006) motsvarande regelkategorier med exempel redovisas. Detta verktyg 

användes som underlag för kodningen av respektive skolregels normkategoritilldelning. 

Examensarbetets forskningsobjekt består av regler varför Thornbergs (2006) 

regelkategorisystem, vilket är forskningsbaserat och därmed har en viss tillförlitlighetsgrad, valdes 

som utgångspunkt för analysverktyget. Andra forskningsbaserade skolregelkategorier finns, men 

Thornberg är en av få som utgår från skolregler och inte endast klassrumsregler. En annan fördel 

var att regelkategorisystemet lämpade sig väl för en applicering på normer. Samtidigt som 

modifieringen av Thornbergs regelkategorisystem innebar förbättrade förutsättningar för studiens 

syfte och frågeställningar, kan den också påstås ha inneburit en förenkling av både Thornbergs 

resultat och reglernas komplexitet. För att i största möjliga mån uppväga denna förenkling 

användes Thornbergs samtliga underkategorier som underlag för omformuleringen till 

normkategorier. 

                                                 
13 För mer information om Thornbergs underkategorier se Bilaga 2. 
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Tabell 1. Analysverktyg för innehållsanalys 1 

                                                 
14 Med personer avses jaget, de andra och gruppen. Med tillhörigheter avses mina, andras och skolans saker. 
15 Med aktiviteter avses verksamhet som sker i klassrum, korridor, matsal eller skolgården. 

 

 Studiens 

normkategorier 

Normdefinitioner utifrån attityder och handlingar Thornbergs 

regelkategorier 

Exempel på regler 

1 Relationella normer Direktiv för attityder och handlingar som görs i relation 

till/mellan personer och deras tillhörigheter. Inkluderar direktiv 

för relationella attityder och handlingar som ska främja den 

psykiska och fysiska hälsan.14 

Relationella regler - Vi är schyssta mot varandra. 

- Vi respekterar varandra. 

- Det är inte tillåtet att sparkas. 

- Vi är rädda om våra egna och andras saker. 

2 Strukturerande 

normer 

Direktiv för attityder och handlingar som ingår i eller påverkar de 

egna eller andras aktiviteter eller den fysiska miljön i 

skolområdet.15  

 

Strukturerande 

regler 

- Vi kommer i tid till lektionen. 

- Det är inte tillåtet att skräpa ned. 

- Vi går ut på rasten. 

3 Skyddande normer Direktiv för attityder och handlingar som avser att främja och 

säkerställa personers hälsa och säkerhet.  

Skyddande regler - Vi använder inte parfym på grund av allergier. 

- Vi använder hjälm när det behövs. 

4 Personella normer Direktiv för ansvarstagande över de egna attityderna eller 

handlingarna. Normer som handlar om introspektion.  Återfinns 

således i regler som genom sin formulering uppmanar till 

ansvarstagande eller introspektion. 

Personella regler - Jag ber om hjälp när jag behöver det. 

- Vi tar ansvar för vårt uppträdande. 

5 Kulturella normer Direktiv för attityder och handlingar som motsvarar kulturella 

traditioner och vanor. Dessa återfinns i regler som bygger på 

normer vilka inte kan påstås tillhöra någon annan normkategori. 

 

Etikettsregler - Det är inte tillåtet att tugga tuggummi. 

- Det är inte tillåtet att ha keps i klassrummet. 
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Tillvägagångssätt vid kategoritilldelning 

Analysen skedde genom att varje skolregel kodades, det vill säga tilldelades normkategorier med 

utgångspunkt i ovan beskrivna analysverktyg. Fastän kategorisystemet anpassats till studiens syfte 

och frågeställningar uppstod det ibland otydligheter gällande vilken kategori en skolregel skulle 

tilldelas. Dessa otydligheter uppkom på grund av att empirin, förutom vid ett dokument, inte 

innefattade reglernas bakomliggande syften och varför de hade formulerats. Exempelvis kunde 

Vi kommer i tid till lektionen bedömas tillhöra antingen Strukturerande (2) eller Relationella normer 

(1), beroende på om den ansågs ge aktivitetsreglerande direktiv eller utgöra en handling i relation 

till andra personer: respektlösheten i att inte komma i tid. För att i största möjliga mån undvika 

dessa otydligheter gjordes bedömningar om vilka primära grupper av normer gällande attityder 

och handlingar respektive skolregel bygger på. Detta förfarande resulterade i att Vi kommer i tid till 

lektionen bedömdes primärt bygga på normer vilka ger direktiv för en handling som påverkar en 

aktivitet, varför den tilldelades kategorin Strukturerande regler (2).  

Trots bedömningarna och kategoritilldelningen utifrån primära normer gällande attityder och 

handlingar fanns det fortfarande en del skolregler som inte kunde begränsas till endast en 

kategoritilldelning, varför det beslutades att dessa skulle tilldelas två eller fler 

kategoritillhörigheter. När regler tilldelades flera normkategorier fanns det två orsaker till detta: 

antingen ansågs reglerna bestå av flera delar vilka bygger på olika normgrupper, eller i sig bygga 

på olika normgrupper. Exempel på det första fallet är skolregeln Vi använder inte keps och ytterkläder 

inomhus. Denna formulering reglerar dels användandet av keps vilket utgår från Kulturella normer 

(5) och dels av ytterkläder som primärt bygger på Strukturerande normer (2), varför regeln 

tilldelades båda dessa kategorier.16 Ett exempel på skolregler vilka i sig ansågs bygga på olika 

grupper av normer kring attityder och handlingar är Det är inte tillåtet att åka cykel inom skolans 

område, vilken ansågs ha både olycksförebyggande och aktivitetsstrukturerande drag och därför 

tilldelades kategorierna Strukturerande (2) och Skyddande normer (3).17  

Tilldelandet av kategorier påverkades tidvis av specifika plats- och aktivitetsangivelser. 

Exempelvis tolkades regeln Jag avbryter inte samtal bygga på relationella normer medan regeln Jag 

avbryter inte samtal under lektionstid bedömdes bygga på både relationella normer och strukturerande 

normer. I vissa skolregeldokument stod reglerna under rubriker som i klassrummet, i matsalen eller 

på rasten, dessa rubriker ansågs tillhöra regelformuleringen och därmed även analysenheten. 

Den subjektivitet bedömningar gällande primärindelning bygger på kan förstås som en 

nackdel, vilken dock uppvägs av fördelen i den ökade möjligheten för tydligt resultat som följde 

av den reducerade kategoritilldelningsfrekvensen.  Subjektivitetsproblemet reducerades dessutom 

något när vissa skolregler ändå befanns omöjliga att begränsas till en primär kategori, och istället 

tilldelades två till tre kategoritillhörigheter. 

                                                 
16 Se Bilaga 3 för förklaringar för kategoritilldelningen. 
17 Se Bilaga 3 för förklaringar för kategoritilldelningen. 



 

27 
 

Förtydliganden gällande normdefinitionerna 

Ett första förtydligande gällande analysverktygets normdefinitioner, gäller skillnaden mellan 

kategorierna Relationella (1) och Skyddande (3) normer. Nyckelorden i den förra kategorin är 

relation till personer och hälsa, varför regler som Det inte är tillåtet att sparkas hänfördes dit. Dessa 

avgränsar sig från de skyddande normerna, vilka främst ger direktiv för generella handlingar och 

attityder med syfte att säkerställa personers hälsa och säkerhet: Vi använder hjälm när det behövs. Ett 

andra förtydligande gäller skillnaden mellan begreppen tillhörigheter och den fysiska miljön. 

Skolregler vilka uppmanar till aktsamhet mot personers (mina egna, andras, gruppens) 

tillhörigheter, bedömdes bygga på direktiv för en attityd eller handling riktad mot personer. Vi 

ska visa respekt mot andra och deras saker tilldelades således kategorin Relationella normer (1). 

Skolregler som däremot uppmanar till aktsamhet gentemot artefakter (bollplank, väggar, 

skolbyggnad eller naturen), bedömdes ge direktiv för en handling mot den fysiska miljön och 

tilldelades kategorin Strukturerande normer (2): Jag städar efter mig och Jag kastar inte stenar på 

skolan.  

Formuleringarnas betydelse 

Bedömningen av vilka grupper av normer gällande attityder och handlingar skolreglerna bygger 

på grundades i reglernas formulering. Därmed har till synes likartade regler, som Vi pratar med 

varandra med ett trevligt språk och Vi använder ett vårdat språk, fått olika kategoritillhörighet. Den 

förra bedömdes vara en Relationell norm (1) då språkbruket indikerar att handlingen sker i 

relation till andra, medan den senare med sin mer generella form snarare ansågs ge uttryck 

traditioner och vanor gällande språkbruk och kategoriserades som Kulturell norm (5).  

 

I Bilaga 3 återfinns de resonemang som ligger bakom mindre självklara kategoritillhörigheter.  

Metod för poängfördelning 

Innehållsanalysen genomfördes skolvis och inleddes med att varje regel kodades utifrån analys-

verktyget och därmed tilldelades relevanta normkategorier. Tilldelningarna sammanställdes i en 

resultattabell, vilken redogör för den vikt respektive skola lägger vid varje normkategori.18 För 

denna sammanställning bestämdes värdet av respektive regel vara en poäng (1p). Vidare 

beslutades att i de fall en regel krävde fler än en kategoritilldelning delades denna poäng upp 

mellan de olika kategorierna. När regler bedömdes bygga på två olika normgrupper tilldelades 

följaktligen dessa grupper en halv poäng var. Skolregeln Det är inte tillåtet att åka cykel inom skolans 

område bedömdes både innehålla direktiv för utförande av en aktivitet och vara ett 

olycksförebyggande förbud, varför kategorierna Strukturerande (2) och Skyddande normer (3) 

tilldelades ett halvt poäng vardera. I de fall där kodningen resulterade i att en skolregel tilldelades 

                                                 
18 Resultattabellen för innehållsanalys 1 återfinns i Bilaga 4. 
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tre kategoritillhörigheter delades följaktligen poängen upp mellan dessa.  Exempelvis renderade 

Bollar används utomhus i två tredjedelars poäng till Strukturerande (2) och en tredjedels poäng till 

Skyddande normer (3). Detta då regeln bedömdes innehålla direktiv för bollanvändandet (2), vara 

ett olycksförebyggande påbud (3) samt syfta till att undvika skador på den fysiska miljön (2). 

Efter att alla skolregler tilldelats en eller flera kategorier summerades varje normkategoris 

renderade poäng vilka sammanställdes resultattabellen.19 Sedan skapades en mindre tabell vilken 

visar antal dokument som innehåller normer ur respektive normkategori, och antal dokument 

som ger störst utrymme till, det vill säga fokuserar, normer ur respektive kategori. För att på ett 

jämförbart sätt åskådliggöra kategoriernas utrymmesfördelning per skola krävdes en omräkning 

till procentsatser. Detta skedde genom att den totala värdepoängen för respektive normkategori 

och skola dividerades med skolans regelantal. Utifrån dessa procentsatser upprättades 

stapeldiagram vika visar skolregeldokumentens utrymmesfördelning för de olika 

normkategorierna. Med utgångspunkt i procentsatserna beräknades även medelvärden för 

skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning. Detta genom att alla regeldokuments 

procentuella utrymmesfördelning för respektive normkategori adderades och sedan dividerades 

med antalet dokument. Dessa medelvärden låg i sin tur till grund för skapandet av ett 

stapeldiagram för skolregeldokumentens genomsnittliga utrymmesfördelning. Synliggörande i 

stapeldiagram gjordes även för fördelning i relation till dokumentnamn. Detta då det innan 

studiens analys påbörjades fanns en tanke om att dokumentens olika namn, Trivselregler 

respektive Ordningsregler, indikerar olika fokus på olika regelarbeten. Trivselregeldokument 

antogs fokusera mest på relationella normer och Ordningsregeldokument på strukturerande 

normer. 

Bevarandet av skolreglernas ursprungliga form  

Att regler tilldelades flera kategorier och deras värdepoäng (1p) därmed delades upp mellan dessa 

kategorier är delvis ett resultat av valet att inte dela upp skolreglerna innan eller under analysen. 

Detta val gjordes bland annat utifrån insikten att ett uppdelande hade resulterat i ytterligare 

problem och oklarheter. Oklarheter gällande när och hur uppdelningen skulle ske är ett exempel, 

vilka hade kunnat resultera i möjliga tveksamheter angående reliabiliteten utifrån risken för 

olikartade bedömningar och därmed olikartade uppdelningar.  Valet att inte dela upp skolreglerna 

gjordes även med hänsyn till att skolorna vid utformandet av sina regler beslutat om det totala 

antalet. Att utgå från de av respektive skola bestämda antal regler i dokumenten var följaktligen 

ett försök till att minska de subjektiva inslagen i kodandet av reglerna.  

Beslutet att bevara skolreglerna i dess ursprungliga form medförde problematiken att olika 

skolor kunde erhålla olika antal poäng för samma regelinnehåll beroende på om skolan vid 

formulerandet valt att skriva det som en eller flera regler. Det vill säga att då en skola hade regeln 

Vi kommer i tid och har med oss arbetsmaterial till lektionen räknades detta som en regel och resulterade 

                                                 
19 Resultattabellen för innehållsanalys 1 återfinns i Bilaga 4. 
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i en poäng i kategorin Strukturerande normer (2). Då en skola hade delat upp samma 

regelinnehåll i två regler, exempelvis Vi kommer i tid till lektionen och Vi har med oss det material vi 

behöver kodades dessa som två olika regler vilket resulterade i två poäng i kategorin Strukturerande 

normer (2). Att olika skolor hade delat upp respektive skrivit ihop regler på olika sätt påverkade 

resultatet av frekvensen av de olika kategorierna. Viktigt att påpeka är att även en uppdelning av 

reglerna hade riskerat att påverka resultatet likväl som reliabiliteten. Sålunda innebar båda de val 

som stod till förfogande möjliga oklarheter och resultatpåverkan. Efter ett prövande av båda 

tillvägagångssätten togs beslutet att inte manipulera skolreglernas uppdelningar utan utgå från 

intakt insamlad data. Att utgå från de av respektive skolas bestämda antal regler i dokumenten var 

sålunda ett försök till att minska de subjektiva inslagen i kodandet av reglerna. Detta 

tillvägagångssätt innebar följaktligen att skolreglerna förblev intakta i sina formuleringar medan 

deras värdepoäng (1p/regel) kunde delas upp. 

Innehållsanalys 2 – Diskursernas utrymme 

Innehållsanalys 2 genomfördes med utgångspunkt i diskursbegreppet. Med diskurs avses ett 

språkligt utformat kollektivt värdesystem som skapas av, men också skapar, de normer som finns 

i den gällande kontexten.20 I studien undersöks diskurser om idealeleven, vilka bland annat skapas 

av de normer gällande attityder och handlingar som skolreglerna bygger på. Således fokuseras hur 

normer skapar diskurser, men bortses från det faktum att diskurser i sin tur även påverkar 

normer.  

Utifrån studiens resonemang om sambandet mellan normer och diskurser poneras att när det i 

skolregeldokument ges varierande utrymme för olika normer, ges indirekt även varierat utrymme 

för olika diskursskapanden. Följaktligen kan regeldokumentens utrymmesfördelning för 

normkategorierna indikera i vilken utsträckning idealelevdiskurser skapas. Innehållsanalys 1, 

beträffande vilka normkategorier skolregeldokumenten ger störst utrymme, kan därmed påstås 

åskådliggöra vilka diskursskapanden som ges mest utrymme.  

För att svara på studiens andra frågeställning Vilket utrymme får olika skapanden av 

idealelevdiskurser i officiella skolregeldokument? utformades således ytterligare ett analysverktyg, även 

denna gång med utgångspunkt i tidigare forskning, närmare bestämt Thornberg (2006) och 

Johansson och Johansson (2003). Thornberg redogör för två elevkonstruktioner av önskeeleven: 

den välviljande medkamraten respektive den skötsamme eleven.21 Den förra menar Thornberg 

innefattar regler vilka kan kodas in i regelkategorin relationella regler, den skötsamme eleven 

innefattar i sin tur, enligt Thornberg, alla fem regelkategorier.22 Johansson och Johansson 

                                                 
20 För mer utförlig förklaring av diskursbegreppet se Litteraturöversikt – Teoretiska utgångspunkter – Teoretiska 

begrepp – Diskurs. 
21 För mer information om Thornbergs elevkonstruktioner se Litteraturöversikt – Tidigare forskning – Regler i 

skolan – syfte, utgångspunkt och tillämpning. 
22 Relationella regler, strukturerande regler, skyddande regler, personella regler och etikettsregler.  
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diskuterar elevers två tillhörighetsmöjligheter, skolbarn respektive kamrater.23 Det var med 

utgångspunkt i dessa studiers resultat som analysverktygets två elevdiskurser, deras benämningar 

likväl som definitionerna skapades. För att möjliggöra en analys ansågs det nödvändigt att 

utforma diskurserna så att dessa tydligt särskiljdes. Detta gjordes genom att normkategorierna, 

med grund i nyligen nämnda studier, inordnades i respektive elevdiskurs. Relationella normer (1) 

kom att ingå i den gode medkamraten medan resterande normkategorier kom att ingå i den 

ordningsamme skoleleven. Trots medvetenheten om att det i Thornbergs motsvarighet till den 

ordningsamme skoleleven även ingår relationella normer, valdes dessa att separeras från elevdiskursen 

för att möjliggöra en analys. 

I Tabell 3 visas analysverktyget för innehållsanalys 2; i den vänstra kolumnen återfinns 

idealelevdiskurserna och i den högra de normkategorier som inordnats i respektive diskurs. 

 
Tabell 2. Analysverktyg för innehållsanalys 2  

Idealeleven Normkategorier 

Den gode medkamraten Relationella normer 

Den ordningsamme 

skoleleven 

Strukturerande normer 

Skyddande normer 

Personliga normer 

Kulturella normer 

 

Analysen utfördes med utgångspunkt i det övergripande resultatet av Innehållsanalys 1, det vill 

säga vilket procentuellt utrymme olika normkategorier getts i de olika skolregeldokumenten. Ett 

adderande av ett skolregeldokuments procentuella utrymmesfördelning av respektive 

normkategorier tillhörande den ordningsamme skoleleven resulterade i det procentuella utrymmet 

för skapandet av denna idealelevdiskurs. För den gode medkamraten avlästes ergo 

regeldokumentets procentuella utrymmesfördelning av kategorin relationella normer. Resultaten 

bearbetades sedan på samma sätt som resultaten från innehållsanalys1; det skapades en 

resultattabell och diagram vilka åskådliggör respektive diskurs utrymme i de olika 

skolregeldokumenten, skolregeldokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning 

för skapandet av diskurserna, samt genomsnittsanalysen utifrån dokumentnamn.24 

Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitetsbegreppet består enligt Esaiasson och medförfattare (2012) av de två olika 

komponenterna begrepps- och resultatvaliditet (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57). Begreppsvaliditeten 

består i sin tur dels av att det finns en korrelation mellan den teoretiska och operationella 

                                                 
23 För mer information om Johansson och Johanssons tillhörighetsmöjligheter se Litteraturöversikt – Tidigare 

forskning – Elevers tankar kring regler, normer och värderingar. 
24 Resultattabellen för innehållsanalys 2 återfinns i Bilaga 5.  
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definitionen av det som avses undersökas, dels av att inga systematiska fel föreligger (ibid., s. 58-

59; Bergstöm och Boréus, 2005, s. 34). Föreliggande studie påstår sig undersöka olika normers 

utrymme i officiella skolregler genom att analysera skolregeldokument med hjälp av ett 

analysverktyg som utformats för att möjliggöra en indelning av skolregler utifrån de normer 

gällande attityder och handlingar som de bygger på. Att analysverktyget bygger på Thornbergs 

(2006) tidigare studie förlänar en viss validitet åt begreppsoperationaliseringen då det dels 

möjliggör olika jämförelser, dels utgår från en redan beprövad kategoriseringsmetod (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 60). Samtidigt innebär tidigare nämnda modifikationer, grundade på den insikt 

pilotstudien genererade, att studiens interna konsistens inte kompromissats (Bergström & Boréus, 

2005, s. 50). Det blir dock av vikt att lyfta fram det faktum att den metod som studien baseras på, 

kvantitativ innehållsanalys, likväl som de analysverktyg som används, inte uppfyller kravet på 

tydligt avgränsade kategorier med avsaknad av möjlighet till multipel kategoritilldelning av 

analysenheterna (Esaiasson m.fl., 2012, s. 206). Då studiens syfte är att undersöka 

utrymmesfrekvens kan kvalitativ innehållsanalys ändå ses som ett rimligt metodval (ibid., s. 197).   

Vad sedan resultatvaliditeten anbelangar kan den endast uppnås om studien uppfyller kraven 

på god begreppsvalditet och hög reliabilitet, alltså att varken systematiska eller slumpmässiga fel 

finns i databearbetningen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 63). Risken för slumpmässiga fel i studiens 

resultat reducerades framförallt av två faktorer. Den ena av dessa innebar att all data kopierades 

digitalt, varför ingen risk för avskrivningsfel föreligger, medan den andra bestod av ett 

kontrollerande av reliabilitet och intersubjektivitet. Reliabilitetstest likväl som intersubjektiv 

prövning syftar till att säkerställa ett konsekvent bruk av analysverktyg, varför kontrollen utfördes 

utifrån interkodarreliabilitet. Detta innebar att slumpmässigt valda skolregeldokument omkodades 

av den uppsatsförfattare som inte ansvarade för den första kodningen.  Utfallet påvisade att 

kodningarna överensstämde, varför kodningsreliabiliteten likväl som intersubjektiviteten kan 

anses vara god (Bergström och Boréus, 2005, s. 36, 50-51; Esaiasson m.fl., 2012, s. s. 64, 207). 

Kvarstår gör begreppet generaliserbarhet, vilken för den aktuella studien måste sägas vara 

relativt låg. Detta är en följd av den låga svarsfrekvensen, knappt hälften av grundskolorna i 

Uppsala kommun svarade, vilken också medförde en relativt liten mängd analyserbar data. Vad 

gäller datamängden är den ändå att betrakta som acceptabel i relation till studiens begränsade 

omfattning, medan svarsfrekvensen kan bedömas som mer problematisk. Studiens ambition var 

ett totalurval omfattande regeldokument från alla grundskolor i Uppsala kommun, vilket senare 

fick modifieras till att endast inkludera dokument från de skolor som faktiskt svarade på de mail 

som skickades (Esaiasson m.fl., 2012, s. 171). Då svarsfrekvensen var knappt femtio procent av 

den studerade populationen har studien relativt stort bortfall. Utifrån totalurvalsintentionen skulle 

detta bortfall kunna vara problematiskt med avseende på dess omfattning och okunnigheten om 

dess fördelning. Således föreligger en risk för potentiell snedvridning av resultatet (ibid., s. 185). 

Dock gör studien inga anspråk på allmän generaliserbarhet, utan har som sitt mål att 
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innehållsanalytiskt granska regler som normer och därmed möjligen göra ett inlägg i den 

normativa debatten.  

Etiska aspekter 

Då denna studies empiri består av offentliga dokument blir hänsynstagandet av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer både problematiskt och obehövlig. Detta eftersom de krav som ingår i 

principerna är svårapplicerade på artefakter så som officiella dokument.25 I alla studier är det dock 

viktigt att inneha en god forskningsed, att uppfylla de krav på kvalitet i arbetet samt integritet och 

hederlighet hos forskaren vilka Vetenskapsrådet (2005) presenterar i Vad är god forskningssed? 

Synpunkter, riktlinjer och exempel.  De krav som berör forskarens integritet och hederlighet innefattar 

bland annat att tidigare forskning skall redovisas korrekt och innehålla forskning, om sådan är 

känd, som är oförenlig med den forskningsgrund studien vilar på (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005, s. 14, 16). I denna studie har detta strävats efter genom att en gedigen 

litteratursökning genomfördes och att de avhandlingar och studier som lästes var omfattande i 

antal. Vid nedtecknandet av den tidigare forskningen var intentionen att redovisade beståndsdelar 

skulle överensstämma med ursprungskällan likväl som att ge en nyanserad bild av forskningsläget 

gällande skol- och klassrumsregler. Kravet på hederlighet hos forskaren består även av att 

återgivandet av det egna resultatet likväl som tolkning och analys av detta skall ske korrekt och 

presenteras utan anpassning till studiens syfte eller frågeställningar (ibid., s. 16). Genom 

redovisandet av empirin studien omfattar och ett utförligt beskrivande av de analysverktyg som 

användes möjliggörs ett granskande av resultatet och analysen, varför det går att hävda att detta 

krav togs i beaktande. Ett av de krav Vetenskapsrådet framhåller angående arbetets kvalitet är att 

studien i sin helhet, och metoden i synnerlighet, skall genomsyras av tydlighet (ibid., s. 15-16). 

Genomförandet av studien likväl som skrivandet av resultat och analys bestod av en oavbruten 

strävan att med hjälp av detaljer och formuleringar uppfylla detta krav. Vidare består 

kvalitetskravet av att studiens syfte och frågeställningar skall vara tydligt utskrivna och korrelera 

med metoden, det vill säga att metoden skall kunna användas för att besvara dessa (ibid.). Ett 

uppfyllande av detta krav eftersträvades genom att skriva studiens syfte och frågeställningar under 

tilldelad rubrik samt genom det tydliga redovisandet av datainsamlingsmetod, empiri, samt 

analysverktyg med tillhörande definitioner och reflektioner. Vidare har reflektioner beträffande 

studiens genomförande och resultat i relation till intentioner, förkunskaper och bedömningar 

förekommit löpande under arbetets gång. 

Metoddiskussion   

Vid analys och diskussion av den genomförda studien började de uträknade medelvärdenas 

tillförlitlighet ifrågasättas.  Grunden till denna misstanke var exempelvis de relationella normernas 

                                                 
25 Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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utrymmesspann, dessa normer gavs mellan 3,03% och 66,67% utrymme i de olika 

skolregeldokumenten. Bredden på detta utrymmesspann skulle kunna tolkas som att dessa 

normer gavs allt från relativt lite till relativt stort utrymme i regeldokumenten. Då medelvärdet 

för kategorins utrymmesfördelning, 30,85% antyder att dokumenten generellt ger drygt en 

tredjedel av utrymmet till relationella normer uppstod misstanken att ett resultat grundat i 

medelvärdet riskerar att ge en missvisande bild av normfördelningen. Misstanken om att de 

enskilda dokumentens absoluta värde i många fall befann sig långt ifrån alla dokuments totala 

resulterade i att normkategoriernas medelvärde jämfördes med kategorins medianvärde. Det som 

kontrollerades var följaktligen huruvida spridningen, differensen mellan de enskilda dokumentens 

absoluta värde och alla dokuments totala medelvärde, är för stor för att medelvärdena ska kunna 

anses representativa. Differensen mellan medel- och medianvärdena jämfördes med det större av 

dessa värden, och det var resultatet av denna division som låg till grund för bedömningen 

huruvida spridningen ansågs vara stor eller liten. För att kunna göra denna bedömning krävdes 

ett fastställande gällande gränsen för vad som kan anses vara en signifikant spridning, denna 

bestämdes vara en differens över 20 procent. Jämförelserna visade att differensen mellan 

medianvärdena och medelvärdena delvis var för stor, det vill säga över 20 procent, varför 

misstanken bekräftades och flertalet av medelvärdena kan anses vara betydligt mindre 

representativa för urvalet. Statistiskt sett hade ett sätt att minska osäkerheten som den stora 

spridningen ger varit att öka urvalet storlek. Detta då urvalsstorleken kan eliminera spridning och 

därigenom öka tillförlitligheten i medelvärdet, dessvärre var detta inte möjligt inom ramen för 

detta examensarbete. 

I och med att spridningen bedömdes vara för signifikant för att medelvärdena inte kan ligga 

till grund för en representativ bild av normfördelningen i de analyserade dokumenten kan 

studiens validitet givetvis anses falla; även om dess metod och teoretiska ram är internt 

konsistenta, lyckas den helt enkelt inte svara på de frågor den föresatts att undersöka (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 58-59; Bergstöm och Boréus, 2005, s. 34).  

Eftersom det är svårt att svara på studiens frågeställningar utan att använda medelvärden 

redovisas ändå det ursprungliga resultatet och diskussionen kring detta. Efter det ursprungliga 

resultatet redogörs dock, under en separat underrubrik, för det resultat som framkom av 

jämförelsen av medel- och medianvärdena. På detta sätt kan läsaren själv avgöra huruvida 

medelvärdena kan anses ge en försiktig indikation om skolregeldokumentens innehåll eller inte. 

Samma disposition gäller för diskussionen: först förs en diskussion utifrån det ursprungliga 

resultatet varefter det, under en separat underrubrik, förs en ytterligare kort diskussion kring det 

alternativa resultatet.  
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Analys och resultat 

Detta avsnitt börjar med en redogörelse av studiens ursprungliga resultat. Därefter behandlas det 

alternativa resultatet som har sitt ursprung i ifrågasättandet av medelvärdets tillförlitlighet.  

Studiens ursprungliga resultat utifrån medelvärden 

I detta avsnitt redovisas studiens ursprungliga resultat, vilket syftar till att synliggöra förekomsten 

av normer gällande attityder och handlingar i skolornas officiella regeldokument. Resultatet har 

delvis normkategoriernas medelvärde som utgångspunkt och avser ge en generell och jämförande 

bild av kategoriernas förekomst och utrymme. Resultatet bygger på analyser av sammanlagt 32 

skoldokument, respektive innehållsanalys med tillhörande analys presenteras nedan.    

Innehållsanalys 1 – Normernas utrymme 

I detta avsnitt redogörs den innehållsanalys som genomfördes utifrån studiens första 

frågeställning; Vilket utrymme får olika normer gällande attityder och handlingar i officiella 

skolregeldokument?. Resultattabellen för innehållsanalys 1 återges i Bilaga 4.  

Först redogörs för antal dokument som innehåller normer ur respektive normkategori, och 

antal dokument som ger störst utrymme till, det vill säga fokuserar, normer ur respektive kategori. 

Därefter redovisas skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för 

normkategorierna. Slutligen åskådliggörs och analyseras skolregeldokumentens genomsnittliga 

procentuella utrymmesfördelning. 

 

Normkategoriernas förekomst i skolregeldokumenten skiljer sig åt, det vill säga antalet dokument 

som innehåller respektive normkategori är olika. Det som undersöktes är ergo förekomsten eller 

avsaknaden av en normkategori, inte summan av antal gånger en kategori förekommer i 

dokumenten. Den kategori som återfinns i flest dokument, 32 av 32, är Relationella normer, 

differensen till strukturerande normers förekomst kan ses som liten då denna kategori 

förekommer i 31 dokument. Skyddande normer förekommer i sin tur i 23 dokument, medan 

Kulturella normer förekommer i 16. Personella normer återfinns i sex stycken dokument och är 

följaktligen den kategori som förekommer i minst antal dokument. Även analysen gällande vilken 

normkategori som fokuseras i respektive skolregeldokument visar en relativ stor differens mellan 

kategorierna. Varken kategorin Skyddande, Personella eller Kulturella normer ges enskilt störst 

fokus i något dokument. Detta kan ställas i relation till att regler som bygger på relationella 

normer fokuseras i nio av 32 dokument medan regler som bygger på strukturerande normer ges 

störst fokus i 21 av 32 dokument. De återstående två skolregeldokument ger störst fokus till fler 
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än en kategori,26 varför dessa har uteslutits från denna del av analysen.  I tabell 3 åskådliggörs 

både antal dokument som innehåller normer ur respektive normkategori, och antal dokument 

som ger störst utrymme till, det vill säga fokuserar, normer ur respektive kategori. 

 
Tabell 3. Antal skolregeldokument som innehåller normer ur respektive normkategori, samt antal dokument som 

fokuserar normer ur respektive normkategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 1 åskådliggörs skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för relationella 

normer. 

 

 
Figur 1. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för kategorin Relationella normer. 

Utrymmesspannet hos de 32 dokument som innehåller regler vilka bygger på relationella normer 

ligger mellan 3,03% (Pluggparadiset) och 66,67% (Knutby skola, Ångelstaskolan, Årstaskolan). 

Medelvärdet för utrymmesfördelningen är 30,85%.  
  

                                                 
26 Tuna skola ger störst utrymme till två kategorier: Reltionella normer och Strukturerande normer. 

Danmarks skola ger störst utrymme till kategorierna Relationella, Strukturerande och Personella normer.  

Normkategori Antal dokument 

som innehåller 

Antal dokument 

som fokuserar  

Relationella normer 32 9 

Strukturerande normer 31 21 

Skyddande normer 23 0 

Personella normer 6 0 

Kulturella normer 16 0 
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Figur 2 visar skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för de strukturerande 

normerna. 

 

 
Figur 2. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för kategorin Strukturerande 

normer. 

Utrymmesspannet hos de 31 dokument som innehåller regler vilka bygger på strukturerande 

normer ligger mellan 27,27% (Valsätraskolan 6-9) och 75% (von Bahrs skola, Kunskapsskolan 

Uppsala Norra). Medelvärdet för utrymmesfördelningen är 47,83%.  

I Figur 3 åskådliggörs skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för de 

skyddande normerna. 

 

 
Figur 3. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för kategorin Skyddande normer. 

Utrymmesspannet hos de 23 dokument som innehåller regler vilka bygger på skyddande normer 

ligger mellan 2,94% (Samsaskolan) och 43,33% (Gamla Uppsala skola). Medelvärdet för 

utrymmesfördelningen är 14,03%.  
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Figur 4 visar skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för de personella 

normerna. 

 

 
Figur 4. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för kategorin Personella normer. 

Utrymmesspannet hos de sex dokument som innehåller regler vilka bygger på personella normer 

ligger mellan 4,35% (Björkvallsskolan) och 37,50% (Gåvsta skola). Medelvärdet för 

utrymmesfördelningen är 3,33%.  

I Figur 5 åskådliggörs skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för de 

kulturella normerna. 

  

 
Figur 5. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för kategorin Kulturella normer. 

Utrymmesspannet hos de 16 dokument som innehåller regler vilka bygger på kulturella normer 

ligger mellan 2,78% (Sunnerstaskolan) och 18,18% (Ärentunaskolan). Medelvärdet för 

utrymmesfördelningen är 3,96%.  
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I Figur 6 jämförs skolregeldokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för 

samtliga normkategorier. 

 

 
Figur 6. Översikt över skolregeldokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för samtliga 

normkategorier. 

Medelvärdet för de relationella normerna ligger på 30,85% och för de strukturerande normerna 

på 47,83%.  För de skyddande och kulturella normerna är medelvärdet för dokumentens 

procentuella utrymmesfördelning 14,03% respektive 3,96%. De personella normerna har det 

lägsta medelvärdet vilket ligger på 3,33%.  

I Figur 7 ges en översikt över dokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning 

för samtliga normkategorier beroende av deras namn. 

 

 
Figur 7. Översikt över alla skolregeldokumentens, ordningsregeldokumentens samt trivselregeldokumentens 

genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för samtliga normkategorier. 

De dokument som valdes för analys är de som kallas Ordningsregeldokument och Trivselregeldokument. 

Dokument med dessa namn valdes för att de indikerar olika fokus på olika normkategorier. 

Således bortsågs från skolregeldokument som endast kallades Regler eller Skolregler. För jämförelse 

visar Figur 7 också genomsnittet för alla skolregeldokument. Det är tolv skolregeldokument som 
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kallas för Ordningsregler. Dessa ger i genomsnitt 45,95% utrymme till de strukturerande 

normerna, vilket är den största utrymmesfördelningen. Relationella normer utgör med sina i 

genomsnitt 24,65% den näst största kategorin. Skolregeldokumenten som kallas för Trivselregler 

är åtta till antalet. Dessa speglar Ordningsregeldokumentens rangordning när det kommer till 

genomsnittlig utrymmesfördelning; strukturerande normer utgör i genomsnitt den största 

kategorin och upptar 46,43% av normutrymmet, medan de relationella normerna kommer på 

andra plats med i genomsnitt 36,58%. 

Sammanfattande analys 

Analysen visade att de undersökta skolregeldokumenten sammanlagt i genomsnitt ger störst 

utrymme åt de strukturerande normerna och näst störst till de relationella normerna, 

utrymmesfördelningen för dessa kategorier skiljer sig åt med 16,98 procentenheter. En jämförelse 

kan göras med antalet dokument som fokuserar respektive normkategori; fler än dubbelt så 

många dokument fokuserar de strukturerande normerna än sådana som fokuserar de relationella. 

Detta innebär att de strukturerande normerna dominerar både gällande genomsnittlig procentuell 

utrymmesfördelning och antal dokument som fokuserar dem. Resultatet kan således anses ge en 

lätt indikation om att strukturerande normer förekommer i något större mån i skolregeldokument 

än relationella. Analysen visade även att de normkategorier som i genomsnitt får minst respektive 

näst minst procentuellt utrymme är de personella och de kulturella normerna. Dessa normer 

förekommer i minst antal skolregeldokument och ges inte störst fokus i något av dem. En 

jämförelse med de strukturerande och relationella normerna kan anses ge en tyngre indikation om 

att de personella och kulturella normerna ges betydligt mindre utrymme än dessa. 

Av analysen utifrån dokumentnamn framkom att både Ordningsregeldokumenten och 

Trivselregeldokumenten i genomsnitt fokuserar mest på de strukturerande och näst mest på de 

relationella normerna. En närmare granskning av resultatet visar dock att även om de olika 

regeldokumentsorterna i genomsnitt fokuserar på samma normkategori, finns det skillnader i 

deras procentuella utrymmesfördelning. En sådan skillnad består av att Trivselregeldokumenten 

genomsnittligt ger 11,93 procentenheter större utrymme till de relationella normerna än 

Ordningsregeldokumenten gör. I och med denna procentuella skillnads ringa storlek samt det 

faktum att båda regeldokumentsorterna fokuserar samma normkategori är det svårt att dra den 

generella slutsatsen att regeldokumentens namn ger någon indikation om deras 

utrymmesfördelning mellan olika normkategorier. Dock kan skillnaden tänkas ge en indikation 

om ett samband mellan utrymmesfördelningen för normer och dokumentnamn.  

Innehållsanalys 2 – Diskursernas utrymme 

I detta avsnitt redogörs för den innehållsanalys vilken genomfördes utifrån studiens andra 

frågeställning; Vilket utrymme får olika skapanden av idealelevdiskurser i officiella skolregeldokument?. För 

att öka läsbarhetens görs i detta avsnitt en förenkling av formuleringen utrymme för skapande av 
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diskursen till endast utrymme för diskursen. När det skrivs om hur stort utrymme dokumenten ger 

diskursen avses således hur stort utrymme de ger för skapandet av diskursen. Resultattabellen för 

innehållsanalys 2 återges i Bilaga 5.  

Först redogörs för antal dokument som innehåller normer ur respektive normkategori, och 

antal dokument som ger störst utrymme till, det vill säga fokuserar, normer ur respektive kategori. 

Därefter redovisas skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för 

normkategorierna. Slutligen åskådliggörs och analyseras skolregeldokumentens genomsnittliga 

procentuella utrymmesfördelning. 

Alla skolregeldokument (32)  skapar diskursen om den gode medkamraten likväl som 

diskursen om den ordningsamme skoleleven. Det är sex regeldokument som procentuellt ger 

störst utrymme till diskursen om den gode medkamraten, respektive 24 som ger störst utrymme 

till diskursen om den ordningsamme skoleleven. Två skolregeldokument bereder båda 

diskurserna lika stort utrymme. I Figur 8 ges en översikt över skolregeldokumentens 

genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för de två respektive idealelevdiskurserna. 

 

 
Figur 8. Översikt över skolregeldokumentens procentuella utrymmesfördelning för samtliga idealelevdiskurser. 

Utrymmesspannet för diskursen om den gode medkamraten ligger mellan 3,03% (Pluggparadiset) 

och 66,67% (Årstaskolan, Ångelstaskolan, Knutby skola). Medelvärdet för utrymmesfördelningen 

för denna diskurs är i genomsnitt 30,85%, vilket kan jämföras med medianvärdet vilket ligger på 

23,11%. För diskursen om den ordningsamme skoleleven ligger utrymmesspannet således mellan 

33,33% och 96,97%, och medelvärdet och medianvärdet är 69,15% respektive 76,89%. 
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I Figur 9 jämförs skolregeldokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för 

respektive idealelevdiskurs. 

 

 
Figur 9. Översikt över skolregeldokumentens genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för samtliga 

idealelevdiskurser. 

I Figur 10 ges en översikt över Ordningsregeldokumentens respektive Trivselregeldokumentens 

genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för idealelevdiskurserna. Där syns också 

genomsnittet för alla skolregeldokument. 

 

 
Figur 10. Översikt över alla skolregeldokumentens, ordningsregeldokumentens samt trivselregeldokumentens 

genomsnittliga procentuella utrymmesfördelning för samtliga idealelevdiskurser. 

Ordningsregeldokumenten ger i genomsnitt 24,65% utrymme till diskursen om den gode 

medkamraten och således 75,35% till diskursen om den ordningsamme skoleleven. 

Trivselregeldokumenten i sin tur ger i genomsnitt 36,58% till diskursen om den gode 

medkamraten och därmed 63,42% till diskursen om den ordningsamme skoleleven.  
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Sammanfattande analys 

Av analysen framgår att de undersökta skolregeldokumenten i genomsnitt ger störst procentuellt 

utrymme till diskursen om den ordningsamme skoleleven. Skillnaden mellan den genomsnittliga 

utrymmesfördelningen ligger på 38,3 procentenheter och det är fyra gånger fler 

skolregeldokument som premierar diskursen om den ordningsamme skoleleven. Detta i 

förhållande till dokument som ger störst utrymme till diskursen om den gode medkamraten. 

Analysen visade följaktligen en tydlig skillnad i både utrymmesfördelningen mellan och antal 

dokument med fokus på de olika diskurserna. Resultaten kan således anses indikera att 

skolregeldokument lägger mer vikt vid skapandet av den ordningsamme skoleleven än den gode 

medkamraten. 

Av analysen utifrån dokumentnamn framkom att både Ordningsregeldokumenten och 

Trivselregeldokumenten i genomsnitt främst fokuserar på diskursen om den ordningsamme 

skoleleven. Precis som för normkategorierna finns dock en procentuell skillnad (11,93 

procentenheter) i den genomsnittliga utrymmesfördelningen mellan regeldokumentsorterna. 

Även här är denna procentuella skillnad relativt liten, och eftersom båda dokumentsorterna 

fokuserar på samma diskurs blir det svårt att dra slutsatsen att regeldokumentens namn ger någon 

indikation på deras utrymmesfördelning mellan olika idealelevdiskurser. Även om denna skillnad 

är för liten för att utgöra grund för några generella slutsatser, kan den ändå tänkas ge någon 

fingervisning om förhållandet mellan idealelevdiskurser och synen på regelarbetet.  

Studiens alternativa resultat utifrån ifrågasättandet av medelvärdena 

I detta avsnitt redogörs för studiens alternativa resultat vilket bygger på ifrågasättandet av 

medelvärdet. Som tidigare beskrivits testades medelvärdenas tillförlitlighet genom en jämförelse 

mellan medelvärdet och medianen. Detta för att ge en bild av huruvida spridningen mellan 

dokumenten är för stor för att medelvärdet ska kunna ge en rättvis bild av 

utrymmesfördelningen. Beräkningarna och resultatet för tillförlitlighetstestet redovisas i detta 

avsnitt. 

För de relationella normerna är medelvärdet 30,85% vilket kan jämföras med medianvärdet 

som är 23,11%. Differensen dem emellan är således 7,74%, vilket i relation till medelvärdet 

innebär 25,09%. Detta kan tolkas indikera en stor spridning mellan dokumentens procentuella 

utrymmesfördelning för relationella normer. De strukturerande normernas medelvärde ligger på 

47,83% och deras medianvärde på 49,24%. Differensen dem emellan, 1,41%, utgör således 2,95% 

av medianvärdet, vilket innebär att spridningen mellan dokumentens procentuella 

utrymmesfördelning för strukturerande normer är relativt liten. Även de skyddande normernas 

spridning kan tolkas som relativt liten då medelvärdet och medianen är 14,03% respektive 

12,22%. Således är differensen dem emellan 1,81%, vilket i relation till medelvärdet är 12,90%. 

Tillförlitlighetstestet för medelvärdet hos de personella normerna pekar i sin tur på en mycket 

stor spridning mellan dokumentens procentuella utrymmesfördelning för dessa normer. Detta då 
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differensen mellan medelvärdet, 3,33%, och medianvärdet, 0,00%, utgör 100% av medelvärdet. 

Också de kulturella normerna har en stor spridning då medelvärdet ligger på 3,96% och 

medianen på 1,39%. Differensen är således 2,57, vilket i relation till medelvärdet innebär 64,90%. 

Som tidigare nämnts i metoddiskussionen ansågs en differens över 20 procent av det större 

värdet, av medel- och medianvärdet, innebära en för spridning för medelvärdets tillförlitlighet. 

Beräkningarna visade följaktligen att spridningen mellan dokumentens utrymmesfördelning för 

de relationella, personella och kulturella normerna kan anses vara för stor för att dessa 

normkategoriers medelvärden ska kunna användas som representativa värden.  Då studiens 

ursprungliga resultat utgår från en jämförelse av normkategoriernas medelvärden, innebär detta 

att även resterande normkategoriers, vars spridning är under 20 procent, medelvärden skulle 

kunna anses vara svåra att dra slutsatser utifrån. Således leder den delvis för stora spridningen 

mellan dokumenten till att studiens första frågeställning om normernas utrymme inte kan 

besvaras på ett reliabelt sätt. Då resultaten för studiens andra frågeställning om 

utrymmesfördelning för diskursskapanden bygger på den första frågeställningens resultat kan inte 

heller denna besvaras. 

Trots att studien följaktligen inte kan ge något absolut och generellt svar på frågeställningarna, 

presenterar den ändock ett relevant resultat: att skolregeldokumenten skiljer sig åt gällande deras 

utrymmesfördelning för normerna. Studiens tydligaste resultat påvisar alltså att det existerar en 

stor spridning mellan innehållet i de undersökta skolornas skolregeldokument. 
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Diskussion 

I denna del av studien diskuteras analysens båda resultat utifrån den tidigare forskningen som 

presenterats ovan.  

Diskussion utifrån studiens ursprungliga resultat 

I detta avsnitt diskuteras studiens ursprungliga resultat i relation till den tidigare forskningen. 

Diskussionen berör således det resultat vilket utgår från medelvärdena. När det i detta avsnitt 

nämns resultat gällande utrymmesfördelning är det följaktligen de genomsnittliga resultaten som 

åsyftas om inte annat skrivs ut. 

Ordning och reda 

Analysen visade att de strukturerande normerna är de normer som bereds det genomsnittligt 

största procentuella utrymmet i de undersökta skolregeldokumenten. De relationella normerna, 

som utgör den näst största kategorin, ges 16,53 procentenheter mindre utrymme och 

förekommer som dominerande kategori i tolv färre regeldokument. Dessa resultat kan belysas 

med både Samuelssons (2008) och Thornbergs (2006) forskningsresultat. Samuelssons studie 

visade att de attityder och handlingar som lärare finner mest störande är de som negativt påverkar 

undervisningens struktur och ordning (Samuelsson, 2008, s. 155). Denna undersökning av 

skolregeldokument stämmer således överens med pedagogiklektorns resultat om det antas att 

skolregler skapas utifrån vilka beteenden som anses önskvärda respektive icke önskvärda. 

Studiens resultat kan även förhållas till Thornbergs analys, vilken påvisade konsensus bland 

lärarna om att de relationella reglerna är viktigast och utgör en central del i värdegrundsarbetet 

(Thornberg, 2006, s. 122-123). Att det inte är dessa som i genomsnitt har fått mest fokus i de i 

studien undersökta skolregeldokumenten kan förklaras utifrån Thornbergs vidare resultat, vilket 

visar att somliga lärare ser två olika regelarbeten; ett ordningsskapande som till stor del bygger på 

strukturerande normer, och ett moraliskt fostrande, som bygger på relationella normer och utgör 

en del av värdegrundsarbetet (ibid., s. 124). Denna studies resultat kan sålunda tolkas som att de 

undersökta skolorna i Uppsala kommun, likt lärarna i Thornbergs studie, delvis har skiljt på 

ordningsskapande normer och relationella normer. Något som kan ha resulterat i att de 

relationella reglerna och normerna i större utsträckning återfinns i skolornas 

värdegrunddokument.  Denna förklaring går dock inte att verifiera inom ramen för denna studie 

då det inte har funnits tid att undersöka dessa dokument.  

Att de undersökta skolregeldokumenten i genomsnitt ger störst utrymme till de strukturerande 

normerna och flest dokument även fokuserar dessa kan också förklaras utifrån skollagens val av 

begreppet ordningsregler, vilket innehåller ordet ordning som kan kopplas till reglering av 

attityder och handlingar som ingår i de strukturerande normerna. I de riktlinjer för ordningsregler 
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som Skolverket utformade 2006 tydliggörs att även värdegrundsfrågor, det vill säga relationella 

normer, är en viktig del av ordningsregler (Skolverket, 2006, s. 4). Att fler än två tredjedelar av de 

undersökta skolregeldokumenten fokuserar på ordningsskapande kan dock indikera att dessa 

skolor endast har utgått från skollagens begrepp som i lagtexten av förklarliga skäl inte definieras 

och förklaras mer noggrant.  

Innan studiens analys påbörjades fanns, som tidigare beskrivits, med utgångspunkt i 

Thornbergs (2006) forskning, en tanke om att dokumentens olika namn, Trivselregler respektive 

Ordningsregler, indikerar olika fokus på olika regelarbeten. Trivselregeldokument antogs fokusera 

mest på relationella normer och Ordningsregeldokument på strukturerande normer. Studiens 

analys visade dock att det är svårt att dra några generella slutsatser om regeldokuments 

utrymmesfördelning mellan normer utifrån deras benämning.  

Elevers tankar om regler 

Det är intressant att diskutera studiens resultat i förhållande till elevers tankar om skolregler. 

Detta då elevernas förståelse av reglernas innehåll och bakomliggande motiv enligt Bulucs (2006) 

studie är centrala aspekter som krävs för att reglerna ska fylla sin tänkta funktion (Buluc, 2006, s. 

49-50). Thornberg (2006) visade att eleverna tyckte att de relationella reglerna är viktigast, men att 

även de skyddande är viktiga. Enstaka elever berörde de strukturerande reglerna som viktigast, 

men ingen nämnde etikettsreglerna. Tvärtom var eleverna kritiska mot dessa regler (Thornberg, 

2006, s. 185-187). Enligt deras åsikter om reglernas vikt bör sålunda de relationella normerna ges 

störst utrymme i skolregeldokument och de skyddande näst störst. Att de strukturerande 

normerna i genomsnitt ges störst utrymme i den förliggande studiens skolregeldokument ligger 

därmed inte i linje med elevernas bedömning om vilka regler som är viktigast. Här måste dock 

återigen påpekas att det kan vara så att regler som bygger på relationella normer snarare återfinns 

och fokuseras i värdegrunddokument än i skolregeldokument. Att eleverna i Thornbergs studie är 

kritiska mot etikettsreglerna och inte förstår deras orsaker kan utifrån Bulucs rekommendationer 

om elevernas förståelse ses som att reglerna inte kan fylla sin tänkta funktion. Eftersom eleverna 

ansåg etikettsregler vara meningslösa och ologiska bör de följaktligen inte finnas med i 

skolregeldokumenten. I föreliggande studie ges de kulturella normerna, vilka etikettsreglerna 

bygger på, maximalt 18,18% och genomsnittligt 3,96% utrymme. De kulturella normerna 

förekommer således i mycket liten mån vilket kan påstås överensstämma med Thornbergs och 

Bulucs resultat. 

Ordning kontra självständighet 

Den normkategori som i de undersökta regeldokumenten genomsnittligt ges minst procentuellt 

utrymme är den personella. Dessa normer ges som mest 37,5% utrymme och har ett genomsnitt 

på 3,33%. Eftersom det är de personella normerna som ger direktiv för ansvarstagande för de 

egna attityderna och handlingarna kan detta resultat problematiseras utifrån autonomifrågan. 
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Fjellström diskuterar denna fråga och menar att det är oklart vilken vikt som ska läggas vid 

autonomi i fostran. Samtidigt som eleverna ska fostras utifrån de värden och normer som skolan 

och samhället har bestämt ska de också fostras till självständiga, ansvarstagande individer 

(Fjellström, 2004, s. 113-114). Denna studie visar att de aktuella skolorna i genomsnitt lägger liten 

vikt vid autonomifrågan i sina skolregeldokument då endast ett fåtal regler uttryckligen uppmanar 

till eget ansvarstagande och därmed bygger på personella normer. Detta kan ses i ljuset av 

Johansson och Johanssons (2003) resultat, vilket indikerar att elever tycker att de vuxna ska 

bestämma eftersom de inte tror att de själva kan fatta bra beslut (Johansson & Johansson, 2003, 

s. 212-213). Föreliggande studie visar att de undersökta skolregeldokumenten, genom att lägga 

högst begränsad vikt vid de personella reglerna, inte utmanar sådana elevtankar. Här kan frågan 

ställas hur denna avsaknad av uppmaningar till självständighet påverkar eleverna i deras 

utveckling till framtida medborgare. Frågan kan inte besvaras inom denna studie, men är 

intressant utifrån Boostroms (1991) och Thornbergs (2006) syn på regler som inte endast 

instrumentellt ordningsskapande, utan även moraliskt påverkande (Boostrom, 1991, s. 194, 198; 

Thornberg, 2006, s. 9, 45). 

Ordentlig och skötsam elev önskas 

För att återknyta till Foucault är diskurser verksamma genom att de styr människor att tolka 

omvärlden på ett givet sätt, vilket också leder till att avvikande tolkningar omöjliggörs. Detta sker 

genom principer av legitimering och uteslutning. I relation till skolans uppdrag att forma 

framtidens goda samhällsmedborgare innebär detta att attityder och handlingar vilka stämmer 

överens med det tilltänkta idealet uppmuntras och dissidenter markeras mot (Foucault, 2003, s. 

139, 180-185). Utifrån Fjellströms (2004) diskussion om begreppet fostran kan det tolkas som en 

pågående diskursiv praktik (Fjellström, 2004, s. 146). Thornbergs (2006) och Johansson och 

Johanssons (2003) tidigare studier konstaterar att det i skolans verksamhet möjliggörs för två 

olika elevkonstruktioner, skolbarn och kamrat (Thornberg, 2006, s. 241; Johansson & Johansson, 

2003, s. 52). En följd av detta konstateras vara att olika uppsättningar av värden och normer kan 

komma i konflikt med varandra (Johansson & Johansson, 2003, s. 52). Följaktligen kan olika 

diskursiva praktiker som verkar på samma arena betraktas som att de står i konflikt med 

varandra. Det framgår av analysen att det är diskursen om den ordningsamme skoleleven som 

bland de undersökta grundskolorna i Uppsala kommun i genomsnitt är mest framträdande och 

får det genomsnittligt största utrymmet: 69,15% gentemot medkamratens 30,85%  I dessa skolors 

fostransuppdrag läggs således tyngdpunkten på formandet av den ordningsamme eleven, vilket 

sannolikt kan förklaras utifrån flera aspekter. En av dessa utgörs av den skeva maktfördelning 

som är inneboende i alla typer av diskurser, och som i skolans fostransuppdrag innebär en 

situation av auktoritet och underlydande där läraren bestämmer de normer och värderingar 

eleven förväntas ta till sig (Fjellström, 2004, s. 147). Detta pekar oförnekligen mot en 

maktdifferens där lärarens bestämmanderätt överskuggar elevens, vilket kan antas begränsa 
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elevernas möjlighet till maktutövande (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 138). När så diskursen om 

den ordningsamme eleven kombineras med en, ur elevsynpunkt, underbetoning av relationella 

regler och därmed överbetoning av strukturerande regler, blir fostranssituationens skeva 

maktfördelning uppenbar. Det skulle förvisso kunna framhållas att skolans roll som kunskaps-

förmedlare och fostrare förutsätter någon form av auktoritet, men en potentiellt problematisk 

situation framträder när regler och diskurser i första hand brukas för kortsiktig anpassning av 

elevernas beteende och därmed döljer den egna moraliska påverkan på deras sociala utveckling 

(Boostrom, 1991, s. 194, 198; Thornberg, 2006, s. 9, 45). Frågan som kan ställas är om det 

verkligen är detta som bäst uppfyller skolans uppdrag att fostra eleverna till kompetenta och 

ansvarskännande medborgare, svaret är givetvis beroende av vilken idealelevdiskurs som anses 

vara fostranuppdraget syfte likväl som mål. Diskursbegreppet och analysen ur det perspektivet 

säger något om det samhälle vi lever i, de medborgare vi vill skall genereras. I skolans värdegrund 

återfinns formuleringar som visa respekt, öppenhet, solidaritet, främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö för att beskriva eftersträvansvärda 

egenskaper hos människor, frågan är om det verkligen är dessa framtida medborgare som danas i 

existerande skolregler (Lgr11, 2012, s.7-8).  

Ett annat delresultat som är värt att ta upp till diskussion är hur utrymmesfördelningen för 

idealelevdiskurserna förhåller sig till vad skolorna valt att kalla sina regeldokument. Diskursen om 

den ordningsamme eleven är den som i genomsnitt bereds störst utrymme i båda typer av 

dokument; de som kallas ordningsregler och de som kallas trivselregler. Den sistnämnda 

dokumenttypen reproducerar dock i genomsnitt diskursen om den gode medkamraten i något 

högre utsträckning. Även om denna skillnad är för liten för att utgöra grund för några generella 

slutsatser, kan den ändå tänkas ge någon fingervisning om förhållandet mellan idealelevdiskurser 

och synen på regelarbetet. Detta resonemang går tillbaka på Thornbergs (2006) lärarintervjuer, 

vilka visade att lärarna är oense om huruvida ordningsreglerna, till skillnad från de relationella 

reglerna, ingår i värdegrundsarbetet eller inte (Thornberg, 2006, s. 122-123). Således skulle en 

försiktig slutsats kunna dras att det i detta samband finns en växelverkan, som också inkluderar 

diskurser om idealeleven. Vad fördelningen i regeldokumenten skulle kunna sägas indikera, om än 

med tolv blygsamma procentenheters marginal, är att när reglerna benämns som Trivselregler och 

därmed kan bedömas vara en mer integrerad del av värdegrundsarbetet kan det finnas en tendens 

att förekomsten av relationella normer och därmed idealelevdiskursen om den gode 

medkamraten ökar. En intressant fråga, som föreliggande studie inte har möjlighet att besvara är, 

huruvida ett sådant eventuellt förhållande kan tänkas bero på någon medveten intention från 

skolornas sida att tydligare implementera värdegrundsarbetet i regelutformningen, eller om det 

snarare är den ganska utbredda uppfattningen att ordningsregler har föga med värdegrunden att 

göra som påverkar fördelningen.  
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Diskussion av studiens alternativa resultat 

I detta avsnitt diskuteras kort studiens alternativa resultat, det vill säga det resultat som utgår från 

ifrågasättandet av medelvärdena.  

Studiens alternativa resultat visar att enskilda skolregeldokumentens utrymmesfördelning för 

de olika normerna avviker från alla dokuments totala medelvärde, vilket innebär att en jämförelse 

dokumenten emellan de enskilda dokumenten förevisar skillnader i deras normernas 

utrymmesfördelning för normerna. Denna spridning mellan dokumentens innehåll kan relateras 

till Skolverkets (1999) rapport om skolors arbete med den praktiska tillämpningen av 

värdegrunden. I rapporten visas att arbetet med regler av en stor andel lärare upplevs som 

problematiskt och att lärare har olika tankar om reglerna (Skolverket, 1999, s. 28-29). Utifrån 

Skolverkets rapport kan föreliggande studies resultat tolkas som att den stora spridningen mellan 

dokumentens innehåll kan bero på att många lärare inte är överens om reglerna, deras syfte, hur 

de bör upprättas och vad de ska innehålla. Med tanke på att Skolverkets (1999) rapport i dagsläget 

har 15 år på nacken blir det dock problematiskt att hävda att dess resultat är gällande än idag. 

Följaktligen måste det påpekas att den tolkning som görs utifrån denna diskutabelt.  
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Konklusion 

Denna studie syftade till att synliggöra och problematisera de normer grundskolors officiella 

skolregler bygger på, samt att undersöka hur dessa normer skapar diskurser om idealeleven. 

Innehållsanalysen resulterade i två delresultat, ett ursprungligt resultat utifrån medelvärdena och 

ett alternativt resultat utifrån ifrågasättandet av medelvärdena. 

Studiens alternativa resultat visade att medelvärdena delvis kan anses vara icke representativa, 

varför det är svårt att dra generella slutsatser av studiens ursprungliga analys. Detta skulle kunna 

tyda på att de riktlinjer som finns angående reglernas innehåll och utformning inte är tillräckligt 

tydliga eller att skolorna inte är medvetna om dem. Om en nationell eller lokal enhetlighet i 

relation till skolregler anses av vikt skulle det således behövas mer precisa riktlinjer samt att dessa 

informeras om. Något annat som skulle behövas tas i beaktande är huruvida det, med 

enhetligheten som syfte, finns ett behov av att Skolverket godkänner och följer upp reglerna 

likväl som regelarbetet. Huruvida en nationell enhetlighet är nödvändig eller eftersträvansvärd bör 

självfallet fastställas med tanke på den likvärdighet gällande utbildning som uttrycks i läroplanen 

likväl som skollagen. En likvärdighet som innebär att skolors, likväl som individerna i dem, olika 

förutsättningar och behov skall tas i beaktande vid utformandet av verksamheten. Utifrån detta 

skulle föreliggande studies resultat, gällande spridningen skolregeldokumenten emellan, kunna 

tänkas bero på att det i utformningsprocessen tagits hänsyn till den specifika skolans 

förutsättningar, och att vilka elever och lärare som ingår i verksamheten både direkt och indirekt 

har påverkat innehåll likväl som utformning.  

 Trots osäkerheten i relation till  den ursprungliga analysens resultat kan det vara av intresse att 

ytterligare behandla ett av dess delresultat; att de strukturerande normerna i genomsnitt ges störst 

utrymme och de relationella normerna näst störst. Detta resultat diskuterades ovan i relation till 

tidigare forskning som visat att elever anser relationella regler vara viktigast. Att de relationella 

normerna ändå inte är de som genomsnittligen ges störst utrymme i regeldokumenten förklarades 

bland annat med att dessa sorters normer möjligen återfinns i skolornas värdegrunddokument 

snarare än i skolregeldokumenten. Sannolikt kan en sådan uppdelning bero på flera faktorer, 

bland annat att skolregeldokument och värdegrunddokument ofta ses som komplement till 

varandra där även värdegrunddokumenten kan bestå av regler. Uppdelningen kan göra det 

enklare att hantera regler och normer och skolreglerna i de undersökta dokumenten skulle kunna 

vara ett försök att konkretisera och exemplifiera de relationella värdegrundsfrågorna. En 

uppdelning som denna riskerar dock att resultera i att  värdegrunden inte alltid genomsyrar 

skolreglerna på ett tydligt sätt. Med utgångspunkt i att de normer som oftast reproduceras i 

skolkontexten också är de som markeras som viktigast för skolorna, blir de normer som de 

officiella skolreglerna bygger på representativa för skolornas arbetssätt. När strukturerande 

normer fokuseras, och de relationella normerna inte ges det utrymme som tidigare forskning 
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framhåller att det borde få, kan detta tolkas som att värdegrunden inte genomsyrar 

skolverksamheterna på det sätt som föreskrivs i läroplanen.  Två av de undersökta skolorna, 

Uppsala Montessoriskola och Björkvallskolan, visade ett sätt att sammanväva 

skolregeldokumenten med värdegrunden genom att motivera sina reglers relevans utifrån just 

värdegrunden. Detta genom att lyfta fram motiv som hänsyn och respekt gentemot människor, 

djur och natur, den egna och andras säkerhet, och människors lika värde.  Att skriva ut en regels 

syfte kan ses som ett sätt att skapa möjlighet till meningsskapande av dessa likväl som att 

levandegöra värdegrunden i regelarbetet.  

Förslag på framtida forskning 

Testet av medelvärdenas tillförlitlighet gav resultatet att skolregeldokumenten har en stor 

spridning gällande deras utrymmesfördelning för normkategorierna. Detta resultat är intressant 

då det tyder på att skolorna, trots att det finns riktlinjer för reglerna och skolorna ska utgå från 

den gemensamma värdegrunden och därmed bör vara likvärdiga, ändå fokuserar på olika sorters 

normer i sina regler. Frågan är vad dessa skillnader återspeglar. Beror de på att lärarna är osäkra 

på vad som ska stå i regeldokumenten? Hänger skillnaderna ihop med socioekonomiska 

skillnader mellan skolorna? Eller beror de på att regelskapandet utgått från eleverna och lärarana 

och dokumenten därmed automatiskt blivit olika som en följd av att dessa människor är olika? 

Påverkar reglernas utformning och innehåll hur de efterlevs? Hur ser i så fall korrelationen ut 

mellan reglernas utformningsprocess och hur de efterlevs? Dessa frågor kunde inte besvaras 

inom ramen för denna studie, men skulle vara intressanta att utforska vidare med utgångspunkt i 

en syn på regler vilken inte bara är rent instrumentell, utan även erkänner reglernas moraliskt 

fostrande, diskusskapande och således även framtidspåverkande karaktär.  
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Bilaga 1 

Översikt över empirin 

Nr. Skola Dokumentnamn Åldersgrupp Skolregler 

1 Almunge skola Ordningsregler F-9 22 

2 Bergaskolan Ordningsregler F-6 15 

3 Björklinge skola Trivselregler F-5 10 

4 Björkvallsskolan Regler 6-9 23 

5 Danmarks skola Regler F-5 3 

6 Flogstaskolan Ordningsregler F-3 11 

7 Fredrika Bremerskolan Ordningsregler F-5 12 

8 Funbo skola Regler F-3 10 

9 Gamla Uppsala skola Ordningsregler F-5 10 

10 Gränbyskolan Trivselregler 6-9 12 

11 Gåvsta skola Ordningsregler F-9 4 

12 Hågadalsskolan Ordningsregler F-6 13 

13 Knutby skola Regler F-6 3 

14 Kunskapsskolan Uppsala Norra Ordningsregler 7-9 6 

15 Manar Al-Houda Trivselregler F-6 16 

16 Nannaskolan Ordningsregler 6-9 17 

17 Nåntunaskolan - F-5 -  

18 Pluggparadiset Ordningsregler F-5 12 

19 Samsaskolan (f.d. Skogstibble) Regler 7-9 17 

20 Skuttunge skola Trivselregler F-5 4 

21 Sunnerstaskolan Ordnings- och 

trivselregler 

F-5 12 

22 Tiundaskolan Ordningsregler 5-9 9 

23 Tuna skola Regler F-9 3 

24 Tunabergsskolan - 6-9 -  

25 Uppsala Montessori Ordningsregler F-6 9 

26 Uppsävjaskolan Skolregler F-5 8 

27 Vaksalaskolan Regler  F-9 5 

28 Valsätraskolan a Regler F-3 15 

Valsätraskolan b Regler 4-5 11 

Valsätraskolan c Trivselregler 6-9 11 

29 von Bahrs skola Regler F-9 4 

30 Växthusets skola - F-5 - 

31 Ångelstaskolan Trivselregler F-6 3 

32 Årstaskolan Trivselregler F-9 3 

33 Ärentunaskolan Trivselregler 6-9 11 
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Bilaga 2 

Thornbergs regelkategorier 

 

I denna tabell redovisas Thornbergs (2006) regelkategorier. De underkategorier som har skrivits med kursiv stil är underrubriker av andra graden. 

Huvudkategorier Underkategorier Förklaringar  

 

Relationella regler  Regler vilka antingen är påbud eller förbud av uppförande och beteende gentemot andra 

människor, reglerar således handlingar som har konsekvenser för andras välmående. 

Reciproka regler Regler vilka uppmanar eleverna att vara ömsesidigt omtänksamma.  

- Den gyllene regeln (som jag vill att andra ska vara mot mig, så ska jag vara mot dem) 

- Den vänlika regeln (behandla andra som om man vore vänner) 

Påbud om att göra andra 

väl 

Regler vilka uppmanar eleverna att agera med andra människors bästa som utgångspunkt. 

Förbud mot att göra 

andra illa 

Regler som förbjuder agerande som kan skada andra fysiskt eller psykiskt.  

Strukturerande regler  Regler vilkas syfte är att strukturera och bevara aktiviteter som förekommer i skolan eller 

den fysiska miljön där aktiviteterna sker. 

Aktivitetsregler Regler vilka antingen är påbud eller förbud av aktivitetens utförande och individernas 

agerande inom aktiviteten. Dessa regler har som syfte att strukturera och bevara 

aktiviteterna likväl som att främja upprätthållandet av den. 

Arbetsregler Regler vilka strukturar och bevarar lektions- eller skolarbete i gruppen eller klassen. 

Fria aktivitetsregler Regler vilka strukturerar och bevarar elevers fria aktiviteter. 

Regler för övergångsaktiviteter Regler vilka strukturerar och bevarar aktiviteter som sker innan, mellan eller precis efter lektionsaktiviteter 

eller elevers fria aktiviteter respektive mellan lektionsaktiviteter och fria aktiviteter. 
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(Thornberg, 2006, s. 111-120) 

 

Förebyggande arbetsregler Regler vika reglerar vardagslivet utanför lektionsaktiviteten, men som samtidigt skapar förutsättningar för 

och stödjer lektionsarbetet på ett förebyggande sätt. 

Stödregler för andra gruppers 

arbeten 

Regler som reglerar elevers beteenden så att de inte stör andra gruppers eller klassers arbeten. 

Miljöregler Regler som syftar till att strukturera och bevara den fysiska miljön både utomhus och 

inomhus. I den fysiska miljön inkluderas egendom eller artefakter där aktiviteter sker. 

Preventiva miljöregler Regler vilka syftar till att förebygga förstörd ordning i den fysiska miljön. 

Restitutiva miljöregler Regler vilka syftar till att återskapa ordning i den fysiska miljön. 

Skyddande regler  Regler gällande den egna likväl som andras säkerhet och hälsa. 

Hälsorelaterade regler Regler vilka ska främja eller skydda elevernas hälsa. 

Olyckspreventiva regler Regler vilka ska upprätthålla elevernas säkerhet, och förhindra eleverna från att skada sig 

själva eller andra. 

Personliga regler  Regler vilka uppmanar till självreflektion kring det egna beteendet likväl som att ta 

personligt ansvar för handlingar och uttalanden. 

Regeln om personligt 

ansvar 

Regler som uppmanar eleverna att ta eget ansvar för det de gör och säger. 

Regeln om förtänksamhet Regler som uppmanar eleverna att tänka efter innan de handlar. 

Regeln om att göra sitt 

bästa 

Regler som uppmanar eleverna att göra sitt bästa. 

Etikettsregler  Regler vilka uttrycker vanor och traditioner i skola och samhälle, och syftar till att reglera 

beteenden i sociala situationer. I denna kategori återfinns regler som på grund av sin 

traditionella och kulturella bas inte täcks av konceptet relationella regler.  
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Bilaga 3 

Riktlinjer för analys av skolregler 

 

- Vi lämnar ytterkläder i kapprummet.  

Skolregler som denna bedömdes bygga på normer som ger direktiv för en generell användning av 

ytterkläder inomhus och tilldelades således kategorin Strukturerande normer (2). Denna 

bedömning gjordes utifrån att ett användande av ytterkläder i klassrum eller matsal gör att det blir 

trångt, vilket påverkar genomförandet av aktiviteterna. 

- Vi får inte ha på oss keps inomhus. 

  Skolregler som denna bedömdes bygga på normer som ger direktiv för ett användande av 

huvudbonader och tilldelades således kategorin Kulturella normer (5). Detta eftersom förbud mot 

användning av huvudbonader inomhus bedömdes vara ett uttryck för en kulturell tradition och 

vana och inte primärt reglera en handling som påverkar aktiviteter.  

 

- Vi håller oss inom skolans område under skoltid. 

- Det är inte tillåtet att åka cykel inom skolans område. 

- Vi spelar fotboll på fotbollsplanen och landbandy på därför avsedd plats.  

Skolregler som dessa bedömdes bygga på normer som ger direktiv för handlingar kopplade till 

specifika aktiviteter då de antingen förbjuder aktiviteternas förekomst helt eller reglerar var och 

när aktiviteterna får ske. Således tilldelades dessa skolregler kategorin Strukturerande normer (2). 

Samtidigt bedömdes dessa skolregler bygga på normer som ger direktiv för handlingar som ska 

säkerställa elevers säkerhet, exempelvis medför påbudet att fotboll spelas på fotbollsplanen att 

risken för att icke fotbollsspelande elever skadas. Följaktligen tilldelades dessa skolregler även 

kategorin Skyddande normer (3). Ovanstående och liknande skolregler tilldelades därmed två 

kategorier. 

 

- Vi kastar inte snöboll, stenar eller kottar. 

Denna skolregel tilldelades, som ovanstående regler, både kategorin Strukturerande normer (2) 

och kategorin Skyddande normer (3) eftersom den bedömdes bygga på normer som ger direktiv 

för både en handling kopplad till en specifik aktivitet och en handling som är 

olycksförebyggande.  

- Vi kastar inte snöboll, stenar eller kottar på varandra. 

När skolregeln hade formulerats att specifikt reglera handlingar som sker i relation mot eller 

mellan personer tilldelades den istället kategorierna Strukturerande normer (2) och Relationella 

normer (1). Anledningen till att regelns andra kategori ändrades från Skyddande normer (3) till 
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Relationella normer (1) är att formleringen på varandra indikerar en relation och därmed inte 

längre är generellt olycksförebyggande. 

 

 - Vi pratar lugnt i korridoren. 

Skolregler som denna bedömdes bygga på normer som ger direktiv för handlingar som påverkar 

andras aktiviteter. Detta då hög ljudnivå i korridoren stör andras arbetsro, varför dessa skolregler 

tilldelades kategorin Strukturerande normer (2). 

- Vi går lugnt i korridoren. 

Skolregler som denna bedömdes bygga på normer som ger direktiv för handlingar som skulle 

kunna resultera i fysiska skador, varför de dels tilldelades kategorin Skyddande normer (3). Som i 

föregående exempel bedömdes skolregler som denna också bygga på normer som ger direktiv för 

handlingar som påverkar andras aktivitet, varför dessa även tilldelades kategorin Strukturerande 

normer (2). 

 

- Vi lyssnar på varandra.  

- Vi lyssnar koncentrerat på lektionerna. 

Dessa, och liknande, skolregler tilldelades antingen kategorin Relationella normer (1) eller 

kategorin Strukturerande normer (2). De skolregler som uppmanar till ett generellt lyssnande på 

andra tilldelades kategorin Relationella normer (1). Skolregler som uppmanar till lyssnande i 

specifika aktiviteter bedömdes bygga på normer som ger direktiv för handlingar vilka påverkar 

aktiviteten. Således tilldelades dessa kategorin Strukturerande normer (2).  

 

- Vi äter inte godis på vår skola. 

- Vi äter inte godis under lektionstid. 

Skolregler som förbjuder ett generellt ätande av godis bedömdes bygga på normer som ger 

direktiv för en handling som påverkar individens hälsa, varför dessa tilldelades kategorin 

Skyddande normer (3). Skolregler som förbjuder godisätande under lektionstid bedömdes bygga 

på normer som ger direktiv för en handling som påverkar undervisningen, och tilldelades därmed 

kategorin Strukturerande normer (2). Anledningen till att dessa skolregler inte bedömdes primärt 

bygga på Skyddande normer (3) var att den specifika begränsningen till förbud under lektioner 

pekar på att förbudet inte beror på hälsoaspekten av godisätande. 

 

- Vi tuggar inte tuggummi. 

- Vi tuggar inte tuggummi på lektionerna.  

Skolregler som förbjuder ett generellt likväl som specificerat tuggande av tuggummi tilldelades 

kategorin Kulturella normer (5). Detta eftersom de bedömdes bygga på normer som ger direktiv 

för handlingar vilka motsvarar kulturella traditioner och vanor. Tuggummituggande bedömdes 
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varken påverka aktiviteter eller individens hälsa, varför reglerna inte kunde tilldelas kategorierna 

Strukturerande normer (2) eller Skyddande normer (3).  

 

- Vi har inneskor inne och uteskor ute.  

- Vi respekterar skogränsen.  

Skolregler som reglerar användandet av uteskor inomhus tilldelades kategorin Strukturerande 

normer (2). Detta då ett användande av uteskor inomhus, på grund av nedsmutsning, bedömdes 

vara en påverkan på den fysiska miljön i skolan.  Ett reglerande av skoanvändning inomhus skulle 

också kunnat tolkats som byggda på normer som ger direktiv för av en handling utifrån en 

kulturell tradition eller vana, detta då skogränser och liknande endast förekommer i vissa kulturer. 

Hade denna bedömning gjorts kunde dessa regler ha tilldelades kategorin Kulturella normer (5). 

Detta omöjliggjordes dock då normer från denna normkategori endast återfinns i regler som 

bygger på normer vilka inte tillhör någon annan normkategori. 

 

- Vi pratar med varandra med ett trevligt språk.  

Skolregler som likt denna innehåller formuleringar vilka indikerar att handlingarna sker i relation 

till andra tilldelades kategorin Relationella normer (1).   

- Vi använder ett vårdat språk. 

Skolregler vars formuleringar likt denna är mer generella bedömdes bygga på normer som ger 

direktiv för handlingar som motsvarar kulturella traditioner och vanor gällande språk och 

språkbruk, och tilldelades följaktligen kategorin Kulturella normer (5). 

 

- Jag ber om hjälp när jag behöver det.  

Skolregler som denna bedömdes bygga på normer som handlar om introspektion eftersom 

formuleringen uppmanar elever till att reflektera över sitt hjälpbehov och ta ansvar över att be 

om hjälp när eleven själv bedömer det vara aktuellt. Sålunda tilldelades regler som denna 

kategorin Personella normer (4). 



59 
 

Bilaga 4 

Nr. Skola Dokumentnamn Relationella Strukturerande Skyddande Personella Kulturella Totalt 

1 Almunge skola Ordningsregler 11 1/2 6 1/2 4 0 0 22 

   
52,27% 29,55% 18,18% 0,00% 0,00% 

 
2 Bergaskolan Ordningsregler 1 1/2 9 3 1/2 0 1 15 

   
10,00% 60,00% 23,33% 0,00% 6,67% 

 
3 Björklinge skola Trivselregler 3 1/3 4     2 2/3 0 0 10 

   
33,33% 40,00% 26,67% 0,00% 0,00% 

 
4 Björkvallsskolan Regler 9 7/9 8  1/4  1 2/3 1 2  2/7  23 

   
41,53% 35,84% 8,32% 4,35% 9,96% 

 
5 Danmarks skola Regler 1 1 0 1 0 3 

   
33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 

 
6 Flogstaskolan Ordningsregler 2 1/3 5 1/3 2 1/3 0 1 11 

   
21,21% 48,48% 21,21% 0,00% 9,09% 

 
7 Fredrika Bremerskolan Ordningsregler 1 1/2 6 4 1/2 0 0 12 

   
12,50% 50,00% 37,50% 0,00% 0,00% 

 
8 Funbo skola Regler 2 5 1/2 2 1/2 0 0 10 

   
20,00% 55,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

 
9 Gamla Uppsala skola Ordningsregler 1 1/6 4 1/2 4 1/3 0 0 10 

   
11,67% 45,00% 43,33% 0,00% 0,00% 

 
10 Gränbyskolan Trivselregler 2 1/3 6 5/6 1 1/3 0 1 1/2 12 

   
19,44% 56,94% 11,11% 0,00% 12,50% 

 
11 Gåvsta skola Ordningsregler 2 1/2 0 0 1 1/2 0 4 

Resultattabell innehållsanalys 1 
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62,50% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 

 
12 Hågadalsskolan Ordningsregler 2 7 3 0 1 13 

   
15,38% 53,85% 23,08% 0,00% 7,69% 

 
13 Knutby skola Regler 2 1 0 0 0 3 

   
66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
14 Kunskapsskolan Uppsala Norra Ordningsregler  1/2 4 1/2 0  1/2  1/2 6 

   
8,33% 75,00% 0,00% 8,33% 8,33% 

 
15 Manar Al-Houda Trivselregler 4  1/6  8  1/3  2       0         1/2  15 

   
27,78% 55,56% 13,33% 0,00% 3,33% 

 
16 Nannaskolan Ordningsregler 2  1/3  6  5/6  5  1/3  0         1/2  15 

   
15,56% 45,56% 35,56% 0,00% 3,33% 

 
18 Pluggparadiset Ordningsregler  1/3 6 2/3 3     0     1     11 

   
3,03% 60,61% 27,27% 0,00% 9,09% 

 19 Samsaskolan (f.d. Skogstibble) Regler 1 1/2 11 1/2  1/2 2 1/2 1     17 

   
8,82% 67,65% 2,94% 14,71% 5,88% 

 
20 Skuttunge skola Trivselregler 2 1 2/3 0      1/3 0     4 

   
50,00% 41,67% 0,00% 8,33% 0,00% 

 

21 Sunnerstaskolan 
Ordnings- och 
trivselregler 

2 6 3 2/3 0  1/3 12 

   
16,67% 50,00% 30,56% 0,00% 2,78% 

 
22 Tiundaskolan Ordningsregler 4     3 1/2  1/2 0 1 9 

   
44,44% 38,89% 5,56% 0,00% 11,11% 

 
23 Tuna skola Regler 1 1/2 1 1/2 0 0 0 3 

   
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
25 Uppsala Montessori Ordningsregler 3 1/2 4 1 1/2 0 0 9 

   
38,89% 44,44% 16,67% 0,00% 0,00% 

 
26 Uppsävjaskolan Skolregler 3     3 1/2 1 1/2 0 0 8 
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37,50% 43,75% 18,75% 0,00% 0,00% 

 
27 Vaksalaskolan Regler 1 3 2/3  1/3 0 0 5 

   
20,00% 73,33% 6,67% 0,00% 0,00% 

 
28 a Valsätraskolan F-3 Regler 3 9 1/2 1 1/2 0 1 15 

   
20,00% 63,33% 10,00% 0,00% 6,67% 

 
28 b Valsätraskolan 4-5 Trivselregler 1 2/3 6 1/6 2 1/3 0  5/6 11 

   
15,15% 56,06% 21,21% 0,00% 7,58% 

 
28 c Valsätraskolan 6-9 Regler 6 1/2 3 1 0  1/2 11 

   
59,09% 27,27% 9,09% 0,00% 4,55% 

 
29 von Bahrs skola Regler 1 3 0 0 0 4 

   
25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
31 Ångelstaskolan Trivselregler 2     1     0     0     0     3     

   
66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
32 Årstaskolan Trivselregler 2     1     0     0     0     3     

   
66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
33 Ärentunaskolan Trivselregler 1 1/2 6     1 1/2 0     2     11     

   
13,64% 54,55% 13,64% 0,00% 18,18% 
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Bilaga 5 

Resultattabell innehållsanalys 2 

 

Nr. Skola Dokumentnamn Den gode medkamraten Den ordningsamme skoleleven 

1 Almunge skola Ordningsregler 52,27% 47,73% 

2 Bergaskolan Ordningsregler 10,00% 90,00% 

3 Björklinge skola Trivselregler 33,33% 66,67% 

4 Björkvallsskolan Regler 41,53% 58,47% 

5 Danmarks skola Regler 33,33% 66,67% 

6 Flogstaskolan Ordningsregler 21,21% 78,79% 

7 Fredrika Bremerskolan Ordningsregler 12,50% 87,50% 

8 Funbo skola Regler 20,00% 80,00% 

9 Gamla Uppsala skola Ordningsregler 11,67% 88,33% 

10 Gränbyskolan Trivselregler 19,44% 80,56% 

11 Gåvsta skola Ordningsregler 62,50% 37,50% 

12 Hågadalsskolan Ordningsregler 15,38% 84,62% 

13 Knutby skola Regler 66,67% 33,33% 

14 Kunskapsskolan Uppsala Norra Ordningsregler 8,33% 91,67% 

15 Manar Al-Houda Trivselregler 27,78% 72,22% 

16 Nannaskolan Ordningsregler 15,56% 84,44% 

18 Pluggparadiset Ordningsregler 3,03% 96,97% 

19 Samsaskolan (f.d. Skogstibble) Regler 8,82% 91,18% 

20 Skuttunge skola Trivselregler 50,00% 50,00% 
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21 Sunnerstaskolan Ordnings- och trivselregler 16,67% 83,33% 

22 Tiundaskolan Ordningsregler 44,44% 55,56% 

23 Tuna skola Regler 50,00% 50,00% 

25 Uppsala Montessori Ordningsregler 38,89% 61,11% 

26 Uppsävjaskolan Skolregler 37,50% 62,50% 

27 Vaksalaskolan Regler  20,00% 80,00% 

28 a Valsätraskolan F-3 Regler 20,00% 80,00% 

28 b Valsätraskolan 4-5 Regler 15,15% 84,85% 

28 c Valsätraskolan 6-9 Trivselregler 59,09% 40,91% 

29 von Bahrs skola Regler 25,00% 75,00% 

31 Ångelstaskolan Trivselregler 66,67% 33,33% 

32 Årstaskolan Trivselregler 66,67% 33,33% 

33 Ärentunaskolan Trivselregler 13,64% 86,36% 

 
 


