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Sammanfattning    
Vi har under vår verksamhetsförlagda del av vår lärarutbildning observerat att många lärare haft stora problem 
med att komma tillrätta med elevers bristande sociala kompetens. I samtal med lärare, mentorer, elever men 
också med människor utanför skolan har vi blivit uppmärksammade på det faktum att samtliga önskar att 
skolans lärandemiljö skall präglas av lugn och trygghet och att grunden för detta bygger på ett gemensamt 
socialt förhållningssätt.  
 
Denna internationella dokumentstudie har på ett komparativt sätt studerat de nationella och lokala 
styrdokumenten vid en engelsk och en svensk skola med utgångspunkt från elever motsvarande år 4 - 9. 
Avsikten har varit att försöka belysa eventuella likheter och olikheter när det gäller skolornas arbete med 
disciplinära frågor. Uppsatsen har samtidigt haft som syfte att visa om det finns ett samband mellan respektive 
länders styrdokument och de etablerade lärteorier som finns. 
 
Inom respektive skola i studien är det rektorn som har ansvaret för att upprätta och säkerställa efterlevandet av 
de nationella och lokala styrdokumenten. Vad som bl. a. skiljer sig i uppdraget är att en rektor i en svensk skola 
får sina direktiv från det svenska Skolverket, i förlängningen kommunens barn- och ungdomsnämnd medan en 
engelsk rektor får sina direktiv från The Governing body – skolstyrelsen. De båda ländernas styrdokument vilar 
på en demokratisk grund och skall förmedla gemensamma grundläggande värden för respektive land. 
 
I de styrdokument vi analyserat kan vi se att uppbyggandet av ett gemensamt förhållningssätt har sin 
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Sammanfattning 

Vi har under vår verksamhetsförlagda del av vår lärarutbildning observerat att 

många lärare haft stora problem med att komma tillrätta med elevers bristande 

sociala kompetens. I samtal med lärare, mentorer, elever men också med 

människor utanför skolan har vi blivit uppmärksammade på det faktum att 

samtliga önskar att skolans lärandemiljö skall präglas av lugn och trygghet och att 

grunden för detta bygger på ett gemensamt socialt förhållningssätt.  

Denna internationella dokumentstudie har på ett komparativt sätt studerat de 

nationella och lokala styrdokumenten vid en engelsk och en svensk skola med 

utgångspunkt från elever motsvarande år 4 - 9. Avsikten har varit att försöka 

belysa eventuella likheter och olikheter när det gäller skolornas arbete med 

disciplinära frågor. Uppsatsen har samtidigt haft som syfte att visa om det finns ett 

samband mellan respektive länders styrdokument och de etablerade lärteorier som 

finns. 

Inom respektive skola i studien är det rektorn som har ansvaret för att upprätta och 

säkerställa efterlevandet av de nationella och lokala styrdokumenten. Vad som bl. 

a. skiljer sig i uppdraget är att en rektor i en svensk skola får sina direktiv från det 

svenska Skolverket, i förlängningen kommunens barn- och ungdomsnämnd medan 

en engelsk rektor får sina direktiv från The Governing body – skolstyrelsen. De 

båda ländernas styrdokument vilar på en demokratisk grund och skall förmedla 

gemensamma grundläggande värden för respektive land. 

I de styrdokument vi analyserat kan vi se att uppbyggandet av ett gemensamt 

förhållningssätt har sin utgångspunkt i olika former av belönings- och 

bestraffningssystem i England medan det i Sverige har sin utgångspunkt i 

föreställningen om utveckling och lärande i interaktion.  

 

 



Förord 

Skapandet av denna uppsats tog sin början redan från dag ett på 

lärarprogrammet. Disciplin i skolan har enligt oss en stor betydelse för att 

eleverna överhuvudtaget skall kunna tillgodogöra sig någon undervisning 

alls. Vår uppfattning är att begreppet disciplin är ett värdeladdat ämne. 

Oavsett vem man pratar med så väcker det känslor när man för ordet 

disciplin på tal. Vi menar att disciplin inte handlar om äldre tiders 

auktoritära ledarskap utan mer nyanserat handlar det om att skapa normer 

och värden utifrån en social kontext som motsvarar styrdokumentens 

målformuleringar. 

Enligt oss är det och har varit alldeles för mycket fokus på de teoretiska 

kunskaperna i undervisningen vilket gjort att det sociala perspektivet fått stå 

tillbaka. Vår bestämda uppfattning är att för att kunna tillägna sig kunskaper 

behöver man först ha en social och emotionell kompetens.  

Vi vill med denna uppsats rikta ett varmt tack till de många människor vi 

mött under lärarutbildningen. Ingen nämnd, ingen glömd men trots detta vill 

vi särskilt tacka Maj-Lis Glindsjö, Marita Rydén och Göran Ekman som 

genom sina kunskaper och sin entusiasm bidragit till vår utveckling i vår 

kommande profession som pedagoger.  
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”Att disciplinera högstadieelever är svårt. Det är inte vem som helst som  

kan kontrollera klassen, bedriva undervisning och samtidigt bevara sin egen 

mentala hälsa” (Charles, 1984, s. 37). 
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1 Inledning och bakgrund 

Vi har under vår tid på Lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, både i 

Sverige och i England, observerat att många lärare har problem med elevers bristande 

sociala kompetens. Vi har blivit nyfikna på vad detta problem kan bero på. Är det 

kanske lärarna som skapar problemen för att de själva är lika osäkra som eleverna på 

vad det egentligen är för regler som skall råda i klassrummet? Eller uttrycker inte 

styrdokumenten explicit vad man som lärare och elev får eller inte får göra?  

I den allmänpolitiska debatten med Utbildningsminister Björklund i spetsen har 

diskussionen till stor del handlat om huruvida det finns tillräckligt klara och fasta regler 

kring ordning och disciplin. Utbildningsministern menar att det möjligen behöver 

införas någon form av uppförandebetyg i den svenska skolan. Vidare menar Björklund 

att lärarna skall stödjas i upprätthållandet av ordningen i skolan (Regeringskansliet, 

2007). 

Uppgiften för skolan har alltid varit att fostra elever till att bli goda 

samhällsmedborgare. Samtidigt har lärarens sätt att skapa disciplin förändrats över tid 

(Johansson, 2006). Vi menar dessutom att vår kommande lärarprofession är 

multidimensionell. Vi måste kunna hantera konfliktsituationer och disciplinfrågor men 

även vara förberedda på det oförutsägbara. Viktigt är också att vi strävar mot att främja 

elevers progression, vilket vi inte tror sker per automatik. Det krävs att vi som ledare är 

medvetna och med utgångspunkt i våra egna kunskaper och erfarenheter analyserar och 

värderar olika handlingsalternativ och väljer det som säkrast leder till att elever lär och 

utvecklas.  

Enligt Steinberg (2005) är femtio procent av en lärares uppdrag att lära ut rena 

ämneskunskaper, de resterande femtio procenten menar Steinberg att lärarna skall 

uppmuntra och stödja eleverna i deras sociala progression men även att lärarna skall 

kunna ställa krav på eleverna. Charles (1984, s. 37) beskriver nämnda komplexitet i 

följande citat: ”Att disciplinera högstadieelever är svårt. Det är inte vem som helst som 

kan kontrollera klassen, bedriva undervisning och samtidigt bevara sin egen mentala 

hälsa”.  
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Med detta som bakgrund har vi valt att i vårt examensarbete titta närmare på de 

nationella och lokala styrdokument som reglerar ordnings- och disciplinfrågor i en 

svensk och en engelsk lokal skola. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera på vilket sätt Sveriges och Englands nationella 

och lokala styrdokument uttrycker vad man får göra och inte får göra inom skolans 

verksamhet samt vilka lärteorier de eventuellt baseras på. 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna uppnå vårt syfte ställer vi oss frågorna: 

• Vad säger styrdokumenten vad gäller ordnings- och disciplinfrågor i 

Sverige och England? 

• Vilka skillnader finns vad gäller ordnings- och disciplinfrågor i Sverige 

och England? 

• Vilka likheter finns vad gäller ordnings- och disciplinfrågor i Sverige och 

England? 

• Vilka lärteorier utgår de svenska och engelska styrdokumenten eventuellt 

ifrån? 

Dessa frågeställningar försöker vi besvara med hjälp av en litteraturgenomgång och en 

genomgång av vilka lärteorier de eventuellt baseras på samt en internationell 

komparativ dokumentstudie av svenska och engelska nationella och lokala 

styrdokument.  
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2 Litteraturgenomgång  

I vår litteraturstudie har vi fokuserat på litteratur som behandlar ordning och 

disciplin. Generellt genom skolhistorien har ordning och disciplin uppfattats som 

något negativt, olustigt och kränkande (Johansson, 2006). I vår litteraturstudie har vi 

fokuserat på litteratur som behandlar ordning och disciplinfrågor i dagens skola. 

Dessutom redovisar denna litteraturgenomgång på vilket sätt ledarskap i klassrummet 

kan ses som en faktor i upprätthållandet av ordning och disciplin i skolan. 

2.1 Etymologisk förklaring av ordet disciplin 

Den etymologiska förklaringen av ordet disciplin är att ordet betyder lydnad eller 

ordning och härrör från latinets discipli´na som betyder uppfostran. Ordet disciplin är 

nära besläktat med discipel som betyder lärjunge eller elev och härrör från latinets 

discip´ulus (Wessén, 2004). 

2.2 Vad är egentligen disciplin? 

Ordet disciplin har kommit att skifta i innebörd, i förhållande till skolan, från att vara ett 

styrmedel för att legitimera lärarens auktoritativa ledarskap till att vara ett demokratiskt 

hjälpmedel för skapandet av en lärandemiljö som fostrar elever till goda 

samhällsmedborgare (Johansson, 2006). 

Olämpligt uppförande i skolan och klassrummet är allt uppförande som genom uppsåt 

eller tanklöshet hindrar in- eller utlärande, hotar eller skrämmer andra samt 

överskridande av samhälleliga moraliska och etiska normer. Termen disciplin skall ses 

som ett positivt förhållningssätt vilket syftar till förbättrat elevuppförande och bra 

relationer mellan lärare och elever. Önskvärt beteende i skolan utgår ifrån att eleverna 

kan påvisa självkontroll, ansvarsfullhet, omtänksamhet och respekt för andra människor 

(Charles, 2005). 

Det ligger i en människas natur att vara högljudd när den hamnar i en grupp. Desto 

mindre som finns att uppta en människas uppmärksamhet och intresse, desto mer 

högljudd är människan benägen att bli (Fontana, 1985).  
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I ett klassrum finns både uttalade och outtalade normer för vad man får och inte får 

göra. Genom att använda ett system med belöningar och sanktioner som upprätthåller 

dessa normgivande regler, får läraren hjälp med att skapa en ordning för att på ett 

obehindrat sätt kunna undervisa. Konformitet är viktigt för att grupper skall kunna 

fungera och på vilket sätt de bör handla i olika sociala situationer (Thornberg, 2006). 

Disciplin i sig främjar inte inlärning men är grundläggande för att den skapar en miljö 

och atmosfär där undervisning kan bedrivas på ett produktivt och trivsamt sätt. Dreikurs 

i Charles (1984) menar att både barn och vuxna kan utveckla stereotypa uppfattningar 

om disciplin och se disciplin som en mängd godtyckliga regler som de har svårt att 

förstå innebörden av. Dreikurs menar vidare att det är viktigt att försöka se att disciplin 

inte är bestraffning. Vad en människa får eller inte får göra lärs genom bestraffning men 

lär inte i egentlig mening vad hon skall göra. 

Svedberg (2007) anser att det är lätt att göra misstaget att tro att människor alltid 

avsiktligen beter sig som de gör. Han menar att den psykodynamiska teoribildningen 

understryker betydelsen av individens personliga erfarenheter och på vilket sätt dessa 

representeras och lever vidare i människans inre värld.  

 

Å andra sidan kan alla elever uppföra sig ordentligt. De väljer att bete sig bra eller illa, 

och samtidigt väljer de positiva eller negativa konsekvenser (Charles, 1984).   

 

Att disciplinera elever är det samma sak som att ställa krav? Hur ställer vi krav på 

dagens elever och får man ställa krav? Förvirring inom dagens skola är stor. Det kan 

vara så som Steinberg (2004) menar att vi idag inte vet vad man får göra eller inte göra 

när regelöverenskommelser med eleverna inte följs? 

 

Samtidigt är det viktigt att visa elever att de kan välja mellan ett bra och dåligt 

uppförande och att valet av ett gott uppförande blir accepterat och uppskattat. Lärare 

måste dessutom hjälpa elever att avgöra om deras val varit bra eller dåligt. 

Beteendemodifikation i form av förstärkning när elever gjort goda val är också 

betydelsefullt. Det är också viktigt att läraren agerar konsekvent och opartiskt när elever 

valt att belönas eller bestraffas. Att klargöra denna princip tydligt för elever kan inte 

nog betonas (Charles, 1984).  
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Det intressanta i sammanhanget är att lärarens eget agerande ofta kan vara orsaken till 

de problem som uppstår i klassrummet (Fontana, 1985). Detta kontrasteras mot Edin & 

Drummond (2006) som menar att lärare inte alltid kan eller får agera utifrån sin vilja.  

Många av dessa disciplinproblem kan förebyggas genom lärarens rutinmässiga 

uppträdande. Exempel på sådant uppträdande är sättet att tala på, användandet av 

humor, allmän ledarförmåga, karisma och att försöka uppmärksamma varje enskild elev 

(Charles, 1984). 

Carlgren (1997) menar att den officiella läroplanen knyter läraren till didaktiska 

och pedagogiskt tänkande i undervisningen medan inget sägs om den sociala 

aspekten i sammanhanget vilket skulle innebära att lärarens arbete har två sidor, 

den ena handlar om en mindre medveten sida som innefattar undervisning och 

inlärning. Den andra sidan handlar om det omedvetna sociala lärandet.  

 

Korrigerande disciplin skall obemärkt sätta stopp för dåligt uppförande genom 

avledning och anvisning av ett korrekt uppförande. Det olämpliga uppförandet 

skall undertryckas genom att direkt konfrontera elever som uppför sig illa och 

koppla deras beteenden till naturliga och logiska konsekvenser. Det är också av 

stor vikt att läraren också skall följa upp följderna konsekvent och samtidigt ställa 

specifika krav på att lärarens rätt är att undervisa och elevernas rätt är att få bli 

undervisade (Charles, 1984). 

2.3 Classroom Control – Ledarskap i klassrummet 

För de flesta lärare innebär dåligt uppförande handlingar som stör och minskar 

effektiviteten på klassrumsundervisningen för både lärare och elever. Här kommer 

lärarens strävan att förebygga och kontrollera skadligt beteende in och blir den 

viktigaste komponenten för lärarens ledarskap i klassrummet (Charles, 1984). 

 

Utifrån skolornas organisation med en lärare och en skolklass med omkring 30 elever 

förväntas läraren ha en en-till-en-relation till sina elever. Många lärare anser detta vara 

omöjligt. Istället är lärarens roll snarare en en-till-många-relation, då läraren möter sina 

elever som ett kollektiv (Stensmo, 2000). 
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Det är ingen som tycker särskilt mycket om ordet kontroll när det syftar på klassrummet 

och då det anspelar på stränghet och lärardominans (Fontana, 1985). Stensmo (2000) 

menar att elevernas klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de planer, 

förväntningar och mål som skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för den 

egna verksamheten i klassrummet. Medlet som läraren har för detta är kontroll vilket 

sker i en process. Paradoxalt nog som det först kan låta, desto bättre kontroll läraren har 

över klassen desto bättre är möjligheten att involvera eleverna i den dagliga 

klassrumsverksamheten och starta nya aktiviteter samtidigt som man bevarar redan 

etablerade aktiviteter (Fontana, 1985). 

Målet med Classroom Control, är inte att läraren skall uppnå det genom personlig 

auktoritet och status över eleverna, utan läraren skall uppnå Classroom Control genom 

att arbeta mot en situation där övningen som sådan gör att Classroom Control blir 

mindre och mindre nödvändig. Classroom Control är alltså inte huvudsyftet utan bara 

ett verktyg att strukturera upp verksamheten på för att minimera just själva kontrollen 

(Fontana, 1985). 

 

För att uppnå bra Classroom Control behövs Classroom Management, ett gott 

ledarskap, med rakt på sak regler det sätt på vilket den enskilde läraren organiserar sitt 

lärande och klassrum som ett hjälpmedel till lärande. Bra Classroom Management gör 

att eleverna får en bättre bild av vad som skall hända och vad som förväntas av dem. 

Det kommer också att bli lättare för eleverna att se logiska konsekvenser av sitt 

handlande, oavsett om det är av önskvärd eller icke önskvärd natur (Fontana, 1985). 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Generellt sett utgår skolans innehåll från olika lärteorier. Vi har valt att studera det 

behavioristiska, konstruktivistiska samt det sociokulturella perspektivet. Dessa tre 

teorier har sin grund i olika inlärningsprocesser, samtidigt som de korsbefruktar och 

överlappar varandra i det pedagogiska arbetet. 

3.1 Lärande utifrån ett behavioristiskt perspektiv 

Behaviorismen har sina rötter i den ryska fysiologen Pavlovs arbete. Pavlov 

uppmärksammade att hundar började dregla när de hörde stegen av sin vårdare innan de 

fick syn på maten de skulle få. Pavlov utformade en teori för detta, klassisk betingning, 

vilket innebär ett förhållande mellan stimulus och respons. Stimulus är det som retar 

sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, beröring och smak. Hundarnas hörsel stimulerades av 

exempelvis stegen från vårdaren eller plinget från en ringklocka strax innan maten 

serverades. Responsen från hundarna var en ökad salivation och magsaftproduktion. 

Den reaktion som ringningen, åsynen av vårdaren eller matlukten, kallade Pavlov för 

betingad stimulus medan salivationen och den ökade magsaftsproduktionen kallades för 

betingad respons (Skinner, 1969). 

Vid sina experiment med hundar upptäckte Pavlov att flera olika grader av betingning 

kunde uppnås. Han lärde hundarna skilja mellan olika ljud- och ljussignaler. När den 

betingade stimulin, exempelvis ringningen, upprepades utan att hundarna fick mat 

uteblev salivationen och extinction uppstod dvs. betingningen utsläcktes (Ibid.). 

Den man som kom att bli den behavioristiska teorins främste förespråkare var den 

amerikanska psykologiprofessorn B, F Skinner. Skinner argumenterade för att olika 

former av beteenden inte orsakas av en specifik stimulus utan att inlärning är en aktiv 

process under vilken djur och människor reagerar på omgivningen (Ibid.). 

Utmärkande drag för Skinners teori är att den lärande måste vara motiverad och i 

inlärningssituationen aktiv. Dessutom måste den kunskap eller det beteende som skall 

läras in belönas och positivt förstärkas samtidigt som oönskat beteende helst ignoreras 

helt (Ibid.).  
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För att applicera den behavioristiska teorin på människor kan man tänka sig ett barn/ 

elev som ett tomt skal, helt utan förkunskaper och att det är pedagogens uppgift att fylla 

barnet/eleven med små paket av kunskap. Detta uppnås enklast genom att man delar 

upp kunskapen i små delar som skall läras in och när eleven har lärt in dessa små delar 

skall inlärningen förstärkas med positiv respons, helst efter varje del. Om eleven inte 

klarar av att lära in dessa små delar så skall förstärkningen av positiv respons minskas 

till ett minimum (Skinner, 1969). 

Den mest effektiva styrningen av inlärning, enligt behaviorismen, uppnås genom 

användandet av en undervisningsmaskin, som bara låter eleven komma vidare om denne 

löser det aktuella problemet. Om eleven svarar fel får eleven börja om med samma 

uppgift igen. Det är i sammanhanget också viktigt att den positiva förstärkningen 

kommer så fort som möjligt för att den skall få önskad effekt. Elever lär sig lättare 

också om de får responsen enskilt från läraren omedelbart efter lektionens slut (Ibid.). 

Över tid utvecklades behaviorismen till ett flertal neobehavioristiska riktningar bl. a. av 

Clark Hull som ansåg att medvetandet och andra psykologiska fenomen kunde studeras 

indirekt via slutsatser från beteendeobservationer. Inre faktorer är således också av stor 

vikt för att förstå inlärning och beteenden. Hull ansåg vidare att ytterligare faktorer som 

har stort inflytande på beteende och inlärning är individens motivation och hur starka 

stimulus- respons associationerna är (Ormrod, 2004). 

3.2 Lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivism är inte någon enhetlig rörelse eller uppfattning men utgår från att 

människans mentala strukturer byggs på av redan existerande delar som begreppsligt 

omstruktureras, ackommoderas eller förändras. Tidigare förståelse utgör ett innehåll i 

efterföljande förståelse (Sellbjer, 2002). 

Den mest sammanhängande och mest inflytelserikaste teorin om barnets kognitiva 

utveckling har formulerats av den schweiziska utvecklingspsykologen Jean Piaget. 

Piaget grundar sin inlärningsteori på barnets intellektuella utveckling. Barnet är således 

självt skapare av sin egen utveckling. Barnets egen aktivitet och själva målet för 

inlärningen är också viktigt i Piagets synsätt. Ytterligare grundläggande i den 

piagetanska synen på utveckling är att vårt samspel med omvärlden ständigt regleras i 
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två samtidigt verkande processer, assimilation och ackommodation. Dessa två processer 

är i sin tur delar av intellektets adaptation dvs. anpassning till omgivningen. Dessa 

strukturer eller scheman är organiserade i mönster. Principerna för deras organisation 

skiljer sig åt beroende på erfarenheter och ålder, detta gav upphov till Piagets 

stadieteori (Säljö, 1997).  

Stadieteorin innebär att människan genomlöper ett antal utvecklingsnivåer; 

Sensomotoriska stadiet (0 – 2 år) under vilket barnet förvärvar nya erfarenheter och 

lagrar dem i den äldre kunskapen de har, detta kallade Piaget för assimilation. 

Preoperationella stadiet (2 – 7 år) innebär att barnet inte kan hålla en hel 

handlingskedja i minnet. Barnet kan endast hålla en relation i taget i minnet och har inte 

utvecklat förmågan att minnas bakåt. Det konkreta operationella stadiet (7 – 12 år), 

under detta stadium blir det klart för barnet att begreppen längd, mängd, vikt och volym 

är konstanta. Slutligen de formella operationernas stadium (12 – 15 år) vilket innebär 

en full utveckling av logiska och matematiska samband samt en förståelse av tingens 

abstraktion. Utan att Piaget själv såg stadieteorin som någon huvudpunkt i sin forskning 

kom den starkt att förknippas med honom (Säljö, 1997). 

Den kognitiva, alternativt piagetanska teorin, innebär att barnet självt skapar sin 

utveckling, egocentrering, allt sammanbundet i olika utvecklingsstadier för att så 

småningom övergå till sociocentrering dvs. utveckling i samspel med andra. Den 

konstruktivistiska lösningen på inlärning ligger hos barnets egen förmåga att utifrån sig 

själv skapa förståelse, oberoende av språklig, social och kulturell miljö. Den starka 

fokuseringen på att barn skall vara självstyrande innebär att omvärldens, inklusive 

lärarens ansvar, för barns utveckling och svårigheter i stor utsträckning försvinner 

(Ibid.). Men Piaget själv poängterar att det endast är genom verbal interaktion som 

hjärnan tvingas inse sin subjektiva natur och därmed bli medveten om själva 

tankeprocessen (Piaget, 1989/1956). 

3.3 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som kom att bli föregångare inom den 

sociokulturella teorin. Vygotskij menade att det centrala för människans utveckling var 

språket och den sociala interaktionen. Individen utvecklar först psykiska funktioner i 

kollektivet för att sedan utveckla ett egocentriskt språk (Vygotskij, 1995). 
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Den mänskliga kreativiteten och utvecklingen grundas på tidigare erfarenheter. 

Upplevelser och erfarenheter från barndomen ligger till grund för orienteringen i nuet 

och framtiden. Vygotskij menar att ingenting kan skapas utifrån något helt tomt, allt 

skapande bygger på vad man själv eller någon annan tidigare skapat. Fantasiprocessen 

är en tolkningsprocess av det som sker eller uppfattas, med andra ord är fantasin en 

medvetandeform som leder till en kunskapsprocess. I barnets lek ges fantasin fritt 

spelrum av det tidigare upplevda, detta skapar ett medvetande och lärande (Vygotskij, 

1995). Vygotskijs forskning visade att en lärande person kunde klara uppgifter med stöd 

av en pedagog, uppgifter denne inte klarade av på egen hand. Vidare visade forskningen 

att det är mest lärorikt när den lärande går strax utanför det hon klarar av, det 

kunskapsområde som Vygotskij benämnde den nära utvecklingszonen, vilket förklaras 

med samhällets värderingar och uppfostringsvanor (Säljö, 2000).  

 

Grundprincipen för det sociokulturella perspektivet är att det finns en skillnad i 

individers utvecklingsnivåer. För det första finns den faktiska utvecklingsnivån vilken 

syftar på individens mognad. Dessutom finns en potentiell utvecklingszon, vilket visar 

på individens förmåga att härma andra individers förmåga och beteenden. Det ett barn 

gör idag med hjälp av en vuxen eller ett mer erfaret barn klarar det själv imorgon 

(Ibid.). Vygotskijs teori inom det sociokulturella perspektivet innebär vidare att det är 

genom barnets möte och dialog med omvärlden som gradvis progression sker, samtidigt 

som barnet för en inre dialog med sig själv vid problemlösningssituationer (Ibid.). 

 

Barns möjliga utveckling är därför intressant i frågan om hur undervisning skall 

bedrivas. Av den anledningen spelar den sociala miljön en stor roll för själva lärandet 

eftersom det slutligen handlar om att kunna utvecklas till en ansvarsfull 

samhällsmedborgare. Dagens undervisning kopplas ihop med Vygotskijs idéer med 

aktivitetspedagogik, olika former av grupparbeten och projekt där aktiva elever för en 

dialog om den kunskap som skall läras in. Vygotskij menade också att utveckling 

stimulerades av variation och mångfald, han uppmuntrade tvåspråkighet och att 

undervisningen skulle bygga på meningsfullhet, intresse, lek och fantasi (Ibid.). 



   18

4 Metod 

Följande avsnitt beskriver vårt val av metod och val av datakällor. Vi beskriver också 

hur vi arbetat beträffande sekretess, etik, integritet och riktlinjer för denna 

forskarrapport. 

4.1 Val av metod 

För att besvara våra frågeställningar i detta uppsatsarbete, har vi med hjälp av en 

internationell dokumentstudie, på ett komparativt sätt, studerat en engelsk respektive en 

svensk skolas nationella och lokala styrdokument gällande disciplinfrågor.  

4.2 Val av datakällor 

Som datakällor har vi använt oss av officiella dokument från respektive lands statliga 

myndigheter. För England avses det nationella styrdokumentet The Education and 

Inspections Act 2006, huvudkapitel 40, Del 7, underkapitel 1 och 2 § 88 -111. I Sverige 

åsyftas Skollagen (1985:1100) samt Grundskoleförordningen (1994:1194). 

Samtidigt har vi använt oss av officiella dokument klassade som utfärdats lokalt av 

respektive skola. Med detta avses att dokumenten inte anses som generella för samtliga 

skolor i respektive Sverige och England utan är istället mer utformade för att passa de 

lokala förhållanden som råder. Dessa dokument har dock sitt utformande och sin grund i 

de nationella styrdokumenten (Bryman, 2000). 

De engelska styrdokumenten har vi översatt till svenska för att underlätta 

bearbetningen. Denna bearbetning av datakällorna ligger som grund för presentationen 

av resultatet och den komparativa analysen. 

4.3 Anonymitet 

Det är av god praxis att inte publicera forskningsrapporter och andra skrivelser som gör 

det möjligt att identifiera individer eller som i vårt fall skolorganisationer. Visserligen 

kan avsteg göras från denna praxis men då endast om de som är föremål för rapporten 

eller skrivelsen medgivit detta skriftligt (Bryman, 2000). 
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Ett alternativ för att skydda skolornas identitet skulle, som i vårt fall, kunna bestå i att vi 

använt oss av pseudonymer, exempelvis Svensksundsskolan eller The English School of 

City men av praktiska skäl har vi använt oss av namnen den svenska respektive den 

engelska skolan. Det finns i sammanhanget en liten risk för att vi genom ett 

pseudonymnamn namnger en skola som finns i verkligheten. Att vi valt att presentera 

ländernas respektive skola som vi gjort medför att inga andra tolkningar behöver uppstå 

om att rapporten beskriver förhållanden i en engelsk och en svensk skola någonstans i 

respektive länder (Bryman, 2000; Denscombe, 2004). 

 

4.4 Forskningsetik 

Inom forskningsetiken finns en gyllene grundregel om att etiska hänsyn skall tas till 

dem det berör. Detta innebär att forskaren har ett antal frågor att ta ställning till innan 

materialet publiceras: 

 

1. Undviker forskningen falska förespeglingar eller oriktiga framställningar? 

2. Skyddas deltagarnas identitet och intressen? 

3. Är det möjligt att garantera konfidentiell hantering av den information forskaren 

får? 

 

Det finns en föreställning om att etik är nära kopplad till moral. Praktiskt handlar detta 

om vad man bör göra och vad man inte bör göra. Forskningen handlar inte om vad som 

är möjligt och logiskt utan snarare om vad som är moraliskt och etiskt försvarbart. Det 

innebär med andra ord att forskningen skall ha ett moraliskt perspektiv snarare än ett 

praktiskt (Denscombe, 2004). 

 

I sammanhanget är det viktigt att vara medveten om att ett etiskt synsätt inte innebär att 

det finns ett antal regler att följa. Det finns inom samhällsforskningen olika 

omständigheter som kan kräva olika former av lösningar men till syvende och sist så 

handlar det om forskarens etiska och moraliska synsätt. Att släppa på reglerna i ett 

enskilt fall betyder inte att forskningen brännmärks som oetisk men kräver då en 

förklaring till avsteget (Ibid.). 
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Mycket av den etiska diskussionen handlar om att forskaren agerar professionellt i sin 

strävan efter sanningen. Forskaren ska upptäcka, beskriva och rapportera saker på ett så 

korrekt och sanningsenligt sätt som möjligt. Det åläggs alltså forskaren eller forskarna 

att handla yrkesetiskt och moraliskt i sitt arbete eller som Denscombe (2004) menar: att 

forskningen får en moralisk och rättslig acceptans. Även om det finns ett gott uppsåt i 

arbetet så kan inte forskaren eller forskarna stå över de etiska, moraliska och kulturella 

normer som gäller i det omgivande samhället. Skulle detta inträffa finns det en 

uppenbar risk för att forskarens arbete betraktas som kränkande och fördöms. 

 

Scott (1990)menar att fyra viktiga kriterier, autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och meningsfullhet, avgör dokumentens kvalitet och hur de bedöms utifrån detta. Med 

autenticitet avses att materialet skall vara äkta och av ett otvetydigt ursprung. 

 

Trovärdigheten skall innefatta att materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. 

Materialet skall ha sin utgångspunkt och vara typiskt för den kategori det tillhör. 

Dessutom skall materialet vara tydligt och begripligt (Bryman, 2000). 

 

Denna forskarrapport innefattar dessa fyra viktiga kriterier. Kravet på autenticitet och 

trovärdighet uppfylls då vi använt oss av ländernas officiella nationella styrdokument 

från respektive statliga myndigheter. De lokala styrdokumenten har vi erhållit från 

respektive skola. Dokumentens representativitet och meningsfullhet fyller sin funktion 

genom att de ligger som grund för resultatet i denna uppsats (Scott, 1990). 

4.5 Forskarens integritet 

Som forskare får inte avsikten med forskningen vara att fabricera ett innehåll för att på 

så sätt uppnå ett visst syfte eller resultat. Forskarrapporten skall endast ha som syfte att 

påvisa ett visst förhållande eller ett visst fenomen för att med utgångspunkt från 

resultatet föra en vidare diskussion.  

 

De etiska koder som finns inom samhällsforskningen tar upp nödvändigheten av att 

forskaren/forskarna agerar, som tidigare nämnts, på ett professionellt sätt. Med detta 

menas att forskningens innehåll skall rapporteras korrekt och sanningsenligt av den 

anledningen att resultatet kan få politiska, ekonomiska eller personliga konsekvenser. 
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Att hålla sig objektiv och inte ta parti för eller emot eller att ingå i hemligt samförstånd 

kring forskningens resultat är ur etisk synpunkt en av forskaren/forskarnas viktigaste 

grundregel (Bryman, 2000; Denscombe, 2004). 

4.6 Forskarrapportens riktlinjer 

Vår ambition med denna forskarrapport kring skoldisciplin är att presentera ländernas 

respektive nationella och lokala styrdokument endast med avsikt att visa på det 

förhållningssätt som råder. Rapporten tar inte ställning till vad som eventuellt kan 

tänkas vara rätt eller fel i respektive länders presenterade styrdokument. För att 

säkerställa denna ambition har vi med utgångspunkt från samhällsforskningens etiska 

koder utgått från ett antal nedan presenterade riktlinjer. 

 

Vår presentation av innehållet i denna forskarrapport kommer att, på ett objektivt sätt, 

presentera vad respektive skola har att rätta sig efter utifrån ländernas styrdokument 

gällande skoldisciplin. Rapporten tar inte upp på vilket sätt skolorna i praktiken arbetar. 

Eventuella aspekter på vad som kan tänkas vara rätt eller fel eller vad som respektive 

skola kan eller bör arbeta med utifrån styrdokumentens presenterade innehåll, överlåter 

vi till läsaren själv att avgöra. 

 

Sanningshalten i de presenterade dokumenten garanteras av att de samtliga är officiella 

dokument från ländernas respektive statliga myndigheter. Vi har samtidigt fått ett 

formellt godkännande från respektive skola gällande användandet av deras lokala 

styrdokument. För att tillmötesgå kravet på anonymitet presenterar vi inte skolorna vid 

deras rätta namn. 
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5 Resultat 

Nedan presenterar vi resultatet av undersökningen utifrån respektive lands 

nationella och lokala styrdokument, gällande ordnings- och disciplinfrågor, i 

vilken också inbegriper en analyserande del. 

5.1 Den svenska skolans nationella styrdokument 

De svenska styrdokumenten vi studerat består av Skollagen (1985:1100), 

Grundskoleförordningen (1994: 1194) och Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 

5.1.1 Skolans uppdrag och grundläggande värden 
Det svenska offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan har en viktig 

uppgift genom att förmedla och förankra de grundläggande värden som det svenska 

samhället vilar på.  

Läroplanen, Lpo 94, är en förordning som utfärdas och läggs fast av den svenska 

regeringen, denna förordning måste följas och utgår från en gemensam syn på kunskap, 

utveckling och lärande. I läroplanen beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet. Den svenska skolans offentliga skolväsende har två 

övergripande mål. Dels mål som skolan skall sträva mot att eleverna uppnår, 

strävandemål och dels mål som skolan skall se till att alla elever kan uppnå, 

uppnåendemål. 

I Lpo 94 slås det fast att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.  

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Skolan skall främja förståelse och engagemang för andra människor. 

Verksamheten skall präglas av omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling. 

Tendenser till trakasserier skall bekämpas på ett aktivt sätt och främlingsfientlighet och 

intolerans skall bemötas med kunskap och en öppen diskussion.  
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Skolan skall främja en ökad förståelse för den kulturella mångfalden som omger 

samhället och den svenska skolan. 

Skolan skall också framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Alla föräldrar skall med 

förtroende kunna skicka sina barn till skolan och vara förvissade om att de inte blir 

ensidigt påverkade av någon åskådning till förmån för någon annan. Samtliga som 

verkar inom den svenska skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen samt i de olika läroplanerna och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 

Skolans undervisning skall anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Med 

utgångspunkt från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper skall 

skolan främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skolan skall verka för 

kvinnor och mäns lika villkor och motverka traditionella könsmönster. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen, här skall särskilt ansvar tas utifrån elevens förutsättningar. 

Skolan skall klargöra för både elever och föräldrar vilka mål som utbildningen har och 

vilka krav, rättigheter och skyldigheter elever och föräldrar har. En förutsättning för 

elevers och föräldrars rätt till inflytande och påverkan är att skolan är tydlig i fråga om 

mål, innehåll och arbetsformer. Skolans undervisning skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer för att förbereda eleverna till att aktivt delta i samhället. 

5.1.2 Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 
I grundskoleförordningen (1994: 1194) 6 kap. § 8b anges att rektorn ansvarar för att det 

finns ordningsregler för varje skola. Ordningsreglerna skall utarbetas och följas upp 

under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras 

vårdnadshavare. Tillsammans med personal, elever och föräldrar skapar rektorn 

ordningsregler utifrån den aktuella skolans specifika behov. Skolverket (2007) menar att 

det är viktigt att ordningsreglerna diskuteras regelbundet och att eleverna är med och 

formulerar vad som skall gälla på just deras skola och göra reglerna till sina egna. 

Lärare, elever och vårdnadshavare skall känna till vilka regler som gäller och vilka 

konsekvenserna blir om de inte följs. 



   24

5.1.3 Skolverkets rekommendationer 
Skolverket sammanställer i en publikation rekommendationer för ett framtagande av 

ordningsregler inom den svenska skolan (Skolverket, 2007). Det som kännetecknar 

goda ordningsregler är att: 

• De skall vara konkreta och lättförståeliga. Genom ordningsreglerna skall 

eleverna vara förvissade om att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel 

och trygghet i skolan och som eleverna kan uppfatta som rättvist. 

• Grundläggande demokratiska värderingar som gäller på skolan och i samhället i 

övrigt skall återspeglas i reglerna. Dessutom får de inte strida mot lag eller 

annan samhällelig författning. 

• Ordningsreglernas tillämpning och utformning får inte vara sådana att elever och 

personal känner sig kränkta eller diskriminerade. 

• Det bör framgå av ordningsreglerna vilka konsekvenser som kan inträffa om 

dessa bryts. Dock har inte skolan några andra disciplinära åtgärder att ta till än 

de som finns reglerade i den svenska lagen. De åtgärder skolan kan ta till måste 

stå i proportion till förseelsen och kollektiv bestraffning eller hot får inte 

förekomma. 

I Skolverkets rekommendationer menar man vidare att ordningsregler kan användas i 

pedagogiska diskussioner kring värdegrundsfrågor för att visa på vad som gäller i 

skolan och vad följden blir om man bryter mot dessa. 

• Om ordningsregler skall fungera är den viktigaste faktorn att elever och personal 

känner att de görs delaktiga och ges möjlighet att påverka innehållet. 

• Att ordningsreglerna är välkända är en förutsättning för att de skall fungera. Ett 

bra sätt att synliggöra dem är att anslå dem på tavlor och i klassrum på skolan 

och att de läggs ut på skolans hemsida. 

• För att ordningsregler skall fungera är det mycket viktigt att dessa bygger på ett 

gemensamt förhållningssätt där gränserna markeras om någon bryter mot dem. 
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Dessutom är det viktigt att skolans personal agerar konsekvent då eleverna inte 

följer reglerna. 

• För att ordningsreglerna skall bli kända och användbara för såväl lärare och 

elever som för föräldrar måste arbetet med dem hela tiden fortgå. Reglerna 

måste vara ett levande dokument som samtliga på skolan kan återkoppla till om 

det uppstår en besvärlig situation. 

• Ordningsreglerna måste fortlöpande utvärderas för att de skall kunna återspegla 

den verkliga situationen på skolan. Utvärderingen skall göras av både skolans 

personal och eleverna och deras föräldrar.  

Ordningsreglerna skall handla om vilka regler som skall gälla i umgänget mellan barn, 

ungdomar och vuxna i skolan. Lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling har skärpts. I lagen betonas främjandet av allas lika värde och det 

ställs krav på verksamheterna att upprätta en likabehandlingsplan (Se bilaga 1). Arbetet 

med ordningsreglerna och likabehandlingsplanen bör integreras i varandra och präglas 

av ett helhetstänkande. I skolverkets publikation för framtagande av ordningsregler som 

stöd för rektor och övrig personal i skolan ges följande rekommendationer: 

• Oro och stök i klassrummet. Mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, 

har läraren vissa disciplinära befogenheter. Läraren skall uppmana eleven att 

ändra sitt beteende och kan visa ut honom eller henne från klassrummet. Dock 

måste det finnas rutiner för tillsynen av de elever som visas ut. I grundskolan 

kan läraren även låta eleven stanna kvar i skolan under uppsikt i högst en timme 

efter skoldagens slut. 

• Slagsmål och bråk. I ordningsreglerna kan man ta upp hur eleverna skall förhålla 

sig till varandra för att det inte skall uppstå slagsmål och bråk. Om slagsmål 

utbryter får läraren eller annan personal handgripligen sära på elever eller hålla 

fast en elev enligt nödvärnsrätten. Våld mot elev får inte förekomma. 

• Fusk. Ordningsreglerna kan behandla vad som gäller om en elev fuskar vid 

provtillfällen, läxinlämning eller andra liknande situationer. Rektor och lärare 
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måste från fall till fall göra bedömningar om eleven exempelvis skall få göra ett 

nytt prov. 

• Skolk och sena ankomster. I ordningsreglerna kan man skriva in att eleverna 

skall komma i tid till lektionerna och vad konsekvenserna blir om så inte sker. 

Vid skolk skall rektorn kontakta vårdnadshavare. 

• Vad man inte kan tycka och säga. Skolan skall med hänsyn till ordningen 

fastställa regler om vad som gäller avseende bärande av symboler, utdelning av 

flygblad och affischering. Yttrandefriheten kan endast begränsas genom lag, 

exempelvis när det gäller hets mot folkgrupp. I andra fall får skolans 

ordningsregler inte användas för att inskränka yttrandefriheten eller 

tryckfriheten. Hets mot folkgrupp, trakasserier eller annan kränkande handling 

skall kraftigt bekämpas av skolans personal genom samtal, information, 

diskussion och fördjupad undervisning i värdegrundsfrågor. 

• Märken och symboler. Ordningsreglerna får på grund av åsiktsfriheten inte 

innehålla generella förbud mot märken. Om märken bedöms riskera att störa 

ordningen på skolan genom bråk mellan eleverna eller om diskussioner om 

märkena tar orimligt mycket lektionstid i anspråk, får man antingen i 

ordningsreglerna eller genom beslut i det konkreta fallet förbjuda eleverna att 

bära märkena synliga i skolan. Dessutom gäller detta om märkena bedöms 

kränka personal och elever eller för att de uttrycker hets mot folkgrupp. 

• Flygblad och affischer. I ordningsreglerna kan man bestämma hur spridningen 

av flygblad och affischering får gå till, exempelvis hur många personer som får 

dela ut flygblad samtidigt, i vilken del av skolan affischer får sättas upp eller om 

särskilt tillstånd behövs för affischering. Om skolan ger tillstånd till affischering 

får man generellt sett inte hindra andra grupper eller partier från möjligheten till 

att göra detsamma. 

• Klädsel och personlig integritet. I arbetet med ordningsreglerna kan man 

diskutera och komma överens om ett gemensamt förhållningssätt till klädsel, 

som exempelvis vad som gäller med en alltför utmanande klädsel som av andra 

kan uppfattas som stötande. Det finns vissa speciella fall då skolledningen 
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behöver fatta beslut om en enskild elevs klädsel. Ett sådant exempel kan vara vid 

laborationer eller liknande övningar då man ur skyddsaspekt kan förbjuda den 

klädsel eleven bär och istället anmoda skyddskläder. 

• Störande och farliga föremål. Skolan kan i ordningsreglerna bestämma och 

klargöra vilka typer av föremål som inte är tillåtna att inneha eller använda inom 

skolans område. I ordningsreglerna kan man komma fram till vad som skall 

gälla för användandet av exempelvis mobiltelefoner på skolan. I regel skall 

mobiltelefoner vara avstängda under pågående undervisning. Föremål som 

knivar eller andra vapen faller under knivlagen respektive vapenlagen och dessa 

vapen är förbjudna inom skolan. Med stöd av brottsbalkens nödregel får skolans 

personal omhänderta knivar och andra vapen (Skolverket, 2007). 

5.1.4 Disciplinära åtgärder 
Skolans verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att elever och personal får möjlighet 

att arbeta i en god arbetsmiljö. Varken elever eller personal skall behöva utsättas för 

någon form av trakasserier eller andra kränkningar. Ibland kan detta medföra att skolan 

behöver ingripa mot elever som uppträder störande eller gör sig skyldiga till olika 

förseelser. Möjligheterna för skolorna att ingripa disciplinärt mot en elev är begränsade 

(Skolverket, 2007). 

I grundskoleförordningen 6 kap. § 9 anges att om en elev uppträder olämpligt eller gör 

sig skyldig till en mindre förseelse, skall läraren uppmana eleven att ändra sitt 

uppförande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. 

Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående 

undervisningspass eller låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter 

skoldagens slut. 

I grundskoleförordningen 6 kap. § 10 anges att om en elev fortsätter att uppträda 

olämpligt eller gör sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse, 

skall saken dels anmälas till rektorn, dels hänskjutas till en elevvårdskonferens. 

Konferensen skall efter kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra 

sig genom åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden. Om detta 

inte hjälper skall elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till styrelsen för 
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överväganden om lämplig åtgärd. Vilka åtgärder styrelsen kan tvingas vidta anges inte i 

skollagens författningar utan det bedöms från fall till fall (Skolverket, 2007). 

Elever i den svenska grundskolan har rätt till undervisning och att stänga av en elev från 

skolan, även om denne uppträder hotfullt, är förbjudet. Däremot kan undervisningen 

tillfälligt bedrivas i en speciell undervisningsgrupp, en mindre grupp eller vid en annan 

skola än den ursprungliga. I yttersta undantagsfall kan undervisningen bedrivas 

tillfälligt i hemmet om vårdnadshavare medger det. Av disciplinära skäl får dock inte 

undervisningen förläggas på detta sätt. Att skada andra människor eller annans egendom 

är förbjudet. Den i princip enda situation då användandet av våld kan anses som 

godtagbart är vid en nödvärnssituation. Nödvärnsrätten gäller bara vid det akuta 

ingripandet och försvaret. Var gränsen går för vilket våld som kan tillåtas vid olika 

situationer måste bedömas från fall till fall. 

5.1.5 Kontrollåtgärder mot elever 
Att öppna elevskåp eller andra förvaringsutrymmen som skolan ställer till elevernas 

förfogande samt kroppsvisitering regleras inte i Skollagen. I regeringsformen 2 kap. § 6 

kommer skyddet mot husrannsakan, kroppsvisitation, påtvingat kroppsligt ingrepp och 

liknande intrång till uttryck. Detta skydd kan begränsas genom lag. Rektorns allmänna 

skyldighet att svara för ordningen i skolan utgör inte tillräcklig grund för att utföra 

dessa åtgärder (Skolverket, 2007). 

Elevskåp vars syfte är att förhindra stölder av böcker och liknande är skolans egendom. 

Elever har tillgång till skåp under förutsättning att de brukar dem som skolan 

föreskrivit. Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera om skåpen används på det 

sätt som är avsikten med dem. Om skolan skall utföra en sådan kontroll måste detta ske 

i elevens närvaro. En väska som eleven har är att betrakta som personlig egendom och 

är skyddad av förbudet mot husrannsakan. Slutna väskor får inte öppnas och 

genomsökas i skolan, om så skall ske måste polis tillkallas. Skolpersonal har heller inte 

några befogenheter att genomföra kroppsvisitation. Med detta avses också undersökning 

av kläder eller skor (Ibid.). 

Skolan får inte genomföra alkoholutandningsprov, detta utgör ett kroppsligt ingrepp och 

som i regeringsformen kräver stöd i lag, vilket inte finns för skolan. En provtagning av 

det slaget måste bygga på frivillighet. Urinprov utgör inte ett kroppsligt ingrepp enligt 
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regeringsformens 2 kap. § 6, men kräver trots detta lagstöd enligt regeringsformens 8 

kap. § 3. I skollagens 14 kap. § 3 finns lagstöd för skolan att genomföra urinprov om det 

är medicinskt motiverat (Skolverket, 2007).  

5.2 Den svenska skolans lokala styrdokument 

5.2.1 Presentation av den svenska skolan  
Den svenska skolan vars lokala styrdokument vi studerat är en kommunal skola i 

mellersta Sverige. Samhället är ett medelklassamhälle med knappt 5 000 invånare. 

Samhället och skolan utgörs endast av en liten del människor med utländsk härkomst. 

Skolans verksamhet består av år 4 – 9 med ca 500 elever.  

5.2.2 Skolans gemensamma regler 
Skolans regelverk är uppdelad i tre delar, den första innefattar samhällets regler, den 

andra skolans gemensamma regler och den sista klassens egna trivselregler. Det är 

rektorn tillsammans med representanter ur varje arbetslag samt elevrepresentanter som 

beslutar om skolans gemensamma regler. Klassrumsreglerna beslutas av respektive 

lärare och elever. Samhällets regler innefattar de regler som är upptagna i den svenska 

lagen. 

Skolan har upprättat en likabehandlingsplan vars syfte är att skolan på ett medvetet och 

aktivt sätt skall arbeta mot kränkning, mobbning, diskriminering och utanförskap. 

Likabehandlingsplanen skall verka för en ökad trygghet och en gemensam värdegrund. 

Dessutom har skolan en lokal styrelse med föräldramajoritet vilken skall säkerställa 

föräldrars och elevers delaktighet och inflytande kring skolans innehåll. Ytterst är det 

skolans rektor som är ansvarig för samtliga ovanstående delar (Se bilaga 1). 

Samhällets regler: inom skolan gäller drogförbud samt att allt våld i vilken utsträckning 

det än må vara är förbjudet. Tillika är kränkning och skadegörelse förbjudet i lag och är 

straffbart.  

Skolans gemensamma regler innefattar: 

• Vi kommer i tid till lektionerna 

• Vi använder inte ytterkläder inomhus 
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• Vi äter inte godis under lektionstid 

• Vi stänger av mobiltelefonen under lektionstid 

• Vi hjälps åt med att få en bra arbetsmiljö i klassrummet och på skolan 

• Vi använder ett trevligt språk mot varandra 

Klassens egna trivselregler skapas utifrån diskussioner mellan elever och lärare om hur 

man vill ha det i det egna klassrummet. 

5.2.3 Skolans åtgärdsplan vid regelöverträdelser 
Elever 

• Eleven kallas till samtal med handledaren 

• Handledaren kontaktar föräldrar 

• Handledare, elev och förälder träffas 

• Elevvårdskonferens där rektor, handledare, elev och förälder och kurator träffas 

• Anmälan till polis och/eller socialtjänst 

Stöd som skolan erbjuder elever 

• Hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. temadagar med droginformation 

• Samtal med eleverna, både enskilt och i grupp för att stärka självkänslan 

• Utbildning av kamratstödjare 

• Professionell hjälp av kurator och skolhälsovård 

Personal 

• Samtal med rektor 

• Områdeschef kopplas in 

• Personalkontoret kopplas in för vidare åtgärder 
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Föräldrar 

• Samtal med skolledningen 

• Anmälan till socialtjänst/polis 

Konkreta åtgärder som kan bli aktuella 

• Åtgärda skador 

• Betala/ersätta skador 

• Ta igen förlorad tid 

• Avstängning från trivselaktiviteter 

5.3 Analys av de svenska styrdokumenten 

Den svenska skolan skall utgå från demokratins grund och förmedla de grundläggande 

gemensamma värden som det svenska samhället vilar på. I klartext innebär detta: 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpo-94). 

Redan i detta inledningsstycke från läroplanen kan man skönja ett sociokulturellt 

förhållningssätt.  

I läroplanen, Lpo-94, anges att skolan skall utbilda och fostra, dvs. överföra 

grundläggande värden. Skolan skall dessutom präglas av omsorg, omtanke och 

generositet med avsikt att främja elevernas harmoniska och sociala utveckling. Utifrån 

detta perspektiv finns en koppling till den sociokulturella lärteorin vars innehåll lägger 

fokus vid lärande genom interaktion i en god social miljö. Basen för övrig 

kunskapsinhämtning skulle då utgöras av en socialiserande fostran. 

Till skillnad från den behavioristiska lärteorin som utgår från ett lärande genom olika 

former av individuella belöningssystem vilar den sociokulturella lärteorin på lärande 

genom interaktion. Det är i elevens möte och dialog med andra som utveckling sker. 

Det en elev klarar med hjälp av en vuxen eller en mer erfaren elev idag, klarar den själv 

av i morgon, eleven befinner sig då i den s.k. potentiella utvecklingszonen (Säljö 2000).  
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Även här ses den sociokulturella framtoningen i de svenska styrdokumenten i vilka det 

betonas att skolans uppdrag är att tillsammans med hemmen överföra värden och 

kunskaper. Detta kan i sin tur kontrasteras mot den konstruktivistiska lärteorin som 

utgår från att det är eleven själv som är skapare av sin kunskap. Eleven skall vara 

självstyrande utifrån sin egen förmåga och med ett minimum av lärarstöd. 

Det behavioristiska lärandet handlar, teoretiskt sett, om lärande genom 

beteendemodifikation och det konstruktivistiska genom egen inre kunskap och ett 

minimum av styrning. I de svenska styrdokumenten betonas lärande och socialisering 

genom interaktion. Utifrån detta perspektiv förefaller det som logiskt att de svenska 

styrdokumenten, i en så hög grad, uttrycker riktlinjer för att på bästa sätt uppnå denna 

socialiserande fostran som medel för övrig kunskap. 

Ser man till styrdokumentet för den lokala skolan framkommer att dess innehåll vilar på 

det nationella, vilket är förståeligt då de nationella styrdokumenten är stiftade i lag. Det 

som tillkommer är skolans lokala regelverk för disciplin och ordningsfrågor. Av de 

nationella styrdokumentens innehåll framgår att det är rektorn på respektive skola som 

har i uppgift att arbeta fram och svara för att disciplin och ordningsregler följs. 

Skolverket ger endast rekommendationer. Regelverket för skolan innehåller inga 

stadganden som är direkt riktade till eleven. Det finns inte heller något stadgande om 

elevens uppträdande men av bestämmelserna angående disciplinföljd i 

grundskoleförordningen 6 kap. §§ 8-10 framgår endast underförstått att eleven skall 

uppträda på ett lämpligt sätt.  

Samtliga barn i den svenska skolan har rätt till utbildning och får inte stängas av, 

däremot kan elev flyttas till en annan undervisningsgrupp eller byta skola. Våld eller 

trakasserier mot elever, kroppsvisitering eller annan verksamhet som bryter mot elevens 

integritet är förbjudet och regleras i den svenska grundlagen.  

Det är den svenska skollagen som reglerar disciplinära påföljder om sådant krävs. Då 

den svenska skollagen vilar på den svenska grundlagens olika förordningar är 

skolverkets möjligheter att ingripa vid överträdelser kraftigt beskuren.  

De svenska nationella och lokala styrdokumenten styrs i mångt och mycket av 

innehållet i den svenska grundlagen. Rektorns och övriga lärares möjligheter att ingripa 
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vid överträdelser är mycket begränsade. Läroplanen för den svenska grundskolan är 

samtidigt så utformad att eleverna genom interaktion skall vägledas till att bli sociala 

och emotionella ansvarstagande samhällsmedborgare snarare än att fostras genom regler 

och förbud. Detta kan möjligen ses som en bakgrund till det ringa disciplin och 

regelverk som finns i grundskolan. Tanken kan vara den att elever inte skall kunna 

”straffa ut sig” dvs. att eleven genom att exempelvis uppträda olämpligt eller inte 

tillgodogöra sig undervisningen genom att skolka, tror eller hoppas att skolan som 

disciplinär åtgärd stänger av denne från undervisningen. Detta i syfte att han eller hon 

skall slippa att gå till skolan. Men den svenska grundskolan är i likhet med den engelska 

motsvarigheten inte frivillig utan obligatorisk. 

5.4 Den engelska skolans nationella styrdokument 

Utgångspunkten för den engelska dokumentstudien har varit dokument utfärdade av 

myndigheten Department for Education and Skills, förkortat DfES. Myndigheten har 

under tiden detta uppsatsarbete pågått bytt namn till The Department for Children, 

Schools and Families. 

5.4.1 The Education and Inspections Act 2006 
Det nationella styrdokument man i England har att rätta sig efter, beträffande disciplin 

och uppförande i och avstängning från skolan heter The Education and Inspections Act 

2006. 

I det nationella styrdokumentets avsnitt, huvudkapitel 40, del 7 samt underkapitel 1 och 

2 § 88 -111, för disciplinära frågor i engelska kommunala skolor, ger man the governing 

body, skolstyrelsen, huvudansvaret för att skolan utför och upprätthåller disciplinära 

frågor på ett tillfredsställande sätt. 

Skolstyrelsen skall i första hand representeras av föräldrar till skolans elever, rektorn 

och ett par lärare. Övriga styrelsemedlemmar s.k. governors, utses av kommunens 

utbildningskontor. Dessutom skall styrelsen bestå av medlemmar från vitt skilda 

yrkeskategorier och samhällsklasser. Styrelsen är, utöver att man är huvudansvarig för 

skoldisciplinen, även ansvarig för utbildningsfrågor, personalfrågor, skolans skötsel och 

underhåll samt skolavgifter där detta förekommer. 
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I det dagliga arbetet kring skolans tillsyn ligger mycket av det ovan nämnda på 

rektorernas ansvar. Skolstyrelsen skapar riktlinjer och mål för hur rektorn bör sköta 

skolan samt bevakar och granskar utvecklingen med jämna mellanrum. Skolstyrelsen 

skall också ge rektorn lämplig vägledning om och när detta behövs. Skolstyrelsen kan 

själv få vägledning av ansvariga vid Utbildningsdepartementet.  

 

Skolstyrelsen är också ansvarig för genomförandet av rekommendationer från Ofsted – 

Office for Standards in Education – som är den instans i England som övervakar och 

utför inspektioner av skolor och förskolor. Dessa rekommendationer och 

handlingsplaner har skolstyrelsen till uppgift att även sprida till föräldrarna. 

5.4.2 Rektorns fastställande av regler kring uppförande  
Rektorn måste bestämma gränser vad avser främjande av elevers självdisciplin och 

deras aktning för och inställning till auktoriteter. Rektorn måste också uppmuntra bra 

uppförande och respekt för andra människor som eleverna visar. I synnerhet skall all 

form av mobbning bland elever förhindras. Rektorns uppgift är att denne skall 

säkerställa att både elevernas och lärarnas uppförande är på en acceptabel nivå. 

Dessutom skall eleverna fullgöra sina åtaganden vad avser undervisning och 

uppförande. 

Standarden på vad som är en acceptabel nivå på uppförande måste bestämmas av 

rektorn så långt det är möjligt, i annat fall bestäms detta av Skolstyrelsen. De insatser 

rektorn bestämmer måste inkludera regelverk och åtgärder vid bestraffning av 

disciplinär natur. Fastställandet av regler och de åtgärder som rektorn vidtagit måste 

publiceras i ett skrivet dokument. Denna skrivelse skall tydliggöra och förklara de regler 

som finns på skolan för föräldrarna till de inskrivna eleverna på skolan. Rektorn måste 

särskilt, minst en gång varje skolår, synliggöra och uppmärksamma dessa regler för alla 

elever, föräldrar och alla som arbetar på skolan och det oavsett om de gör det avlönat 

eller inte. 

Med disciplinär bestraffning avses ett straff som åläggs en elev av den skola som 

tillhandahåller dennes undervisning. Denna bestraffning skall utföras när elevens 

beteende är sämre än vad som rimligen kan förväntas. Om eleven misslyckas med att 

följa skolans regler, eller om eleven inte åtlyder instruktioner från skolans personal, 



   35

eller av annan anledning, skall bestraffning utdelas. Vad avser gott uppförande när det 

gäller en elev så innefattar detta även när eleven inte rör sig på skolans område eller i 

dess lokaler. Gott uppförande måste även gälla när elever inte är under uppsikt av 

skolans personal. Har en elev undvikit att ta del av tidigare sanktion så har skolan rätt 

till ytterligare disciplinära åtgärder. Kroppsbeststraffning får inte under några 

omständigheter utfärdas. 

5.4.3 Verkställandet av disciplinära straff 
Utmätande av ett disciplinärt straff är lagenligt om följande tre villkor är uppfyllda. Det 

första villkoret för bestraffning av en elev är att det inte bryter mot några 

författningsenliga krav eller förbud. I övrigt måste det råda rimliga omständigheter. 

Villkor två för bestraffning av en elev är att beslutet verkställs av en av skolan avlönad 

personal, förutom i de fall rektorn har bestämt att viss personal inte har befogenhet att 

ge eleven bestraffning. 

Det tredje villkoret för beslutet att utföra en bestraffning på en elev är att det sker på 

skolans område eller i dess lokaler eller någon annanstans där elever lagenligt varit 

under skolpersonals kontroll. 

När det gäller att bestämma huruvida bestraffningen är rimlig så måste det tas med i 

beräkningen att bestraffningen måste vara proportionerlig i förhållande till 

omständigheterna i det aktuella ärendet. Särskilda omständigheter eller förhållanden 

som personen som utdömer en sanktion rimligen måste känna till om den eleven som 

denne disciplinerar är; 

• Elevens ålder 

• Om det föreligger några särskilda undervisningsbehov för eleven i fråga 

• Om eleven har något handikapp 

• Om eleven har några religiösa anspråk som påverkar bestraffningen 

 

Disciplinärt straff som består av kvarsittning efter ordinarie skoltid, skall förutom att 

uppfylla ovan nämnda villkor, dessutom uppfylla följande: 
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Eleven skall inte ha uppnått myndighetsåldern 18 år. Skolans rektor måste ha klargjort, 

inom skolan och till registrerade elevers föräldrar, att kvarsittning av elever efter 

ordinarie skoltid är en av de åtgärder som är avsedda att reglera elevers beteende. 

Kvarsittningen skall äga rum på en tillåten dag för kvarsittningar och elevens föräldrar 

måste ha getts minst 24 timmars skriftlig förvarning om att kvarsittning skall äga rum. 

Med tillåten dag för kvarsittning för en elev kan exempelvis menas en lördag eller 

söndag, eller en dag som inte är skoldag men där personal ändå finns på plats. Om 

eleven måste vidta särskilda rimliga arrangemang för att resa till eller hem ifrån sin 

kvarsittning, skall föräldrarnas åtagande kring detta även tas med i beräkningen. 

 

Personal har rätt att använda skäligt våld under omständigheter där nöden så kräver, i 

exempelvis situationer som åsyftar att förhindra en elev från att göra något av följande; 

• Begå ett brott, skada någons egendom eller orsaka personlig skada på någon, 

eleven själv inräknad. 

• Förhindra uppehållandet av god ordning och uppförande på skolan eller 

förhindra elever från att få undervisning oavsett det sker på lektionstid eller på 

annan tid. 

Det våld som vid nödvärnsliknande situationer måste användas får inte övergå till att bli 

utdelande av kroppsbestraffning. 

Ett disciplinärt straff kan även innefatta rätten att beslagta föremål som en elev 

förefaller vara i kontroll över och därmed uppfattas som ägare till. Föremålet ifråga kan 

konfiskeras för en begränsad tid eller kasseras. En person som beslagtar eller kasserar 

ett föremål är inte juridiskt ansvarig för om föremålet skadas eller förkommer som en 

följd av beslagtagandet. Detta under förutsättning att personen ifråga kan bevisa att 

beslagtagandet varit lagenligt. 

5.4.4 Föräldrarnas och skolstyrelsens plikter vid avstängning 
I händelse av att en elev skolkar eller stängs av från skolan skall ett Parenting Contract, 

föräldrakontrakt, upprättas. Ett föräldrakontrakt är ett led i en paketlösning för stöd och 

sanktioner i syfte att förstärka föräldrars ansvar för sina barns beteende och skolgång. 
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Detta föräldrakontrakt skall upprättas när det lokala skolkontoret eller skolstyrelsen har 

anledning att tro att berörd elev är skyldig till att ha vållat, eller står i begrepp att vålla, 

betydelsefulla störningar i andra elevers undervisning. Detta gäller även om en elev är 

skyldig till att ha vållat, eller står i begrepp att vålla, betydande skada på annan elev, 

skolpersonal eller sig själv. Ett föräldrakontrakt kan också upprättas på inrådan av 

föräldrarna själva. 

Annat skadligt disciplinärt beteendemönster som i framtiden skulle kunna leda till 

avstängning skall också rendera ett föräldrakontrakt. I händelse av dåligt uppförande 

som leder till permanent avstängning från en skola hamnar ärendet hos det lokala 

utbildningskontoret och eleven är då inte längre skolans ansvar. Ärendet kan även 

hamna i domstol, motsvarande svensk tingsrätt, för att där avgöras vad som skall ske 

med eleven. Föräldrar kan där bli beordrade en Parenting order i syfte att främja en 

elevs beteende och uppförande. 

Efter en avstängning med bestämd tid skall eleven tillsammans med föräldrarna dock 

ges möjlighet till en intervju, a reintegration interview, med rektorn eller annan av 

rektorn utsedd person, huruvida eleven åter skall kunna anpassa sig och därmed åter 

integreras i skolan. 

Vid avstängning pga. disciplinära skäl, och på bestämd tid, skall skolstyrelsen arrangera 

relevanta heltidsstudier för en elev som har skolplikt (ålder mellan 5 och 16 år). 

Undervisningen får inte tillhandahållas på skolan såvida inte den arrangerats 

tillsammans med minst ytterligare en annan skolas styrelse. Skolstyrelserna måste också 

beakta de råd Utbildningsdepartementet rekommenderar i detta avseende. Rektorn 

måste meddela föräldrarna i god tid innan deras barn blir avstängt från skolan. 

När arrangemang av typen ovan ordnats åligger det föräldrarna att tillse att 

eleven/barnet inte visar sig på allmän plats under skoltid under avstängningens fem 

första dagar. Om den avstängda eleven ändå gör så begår föräldrarna ett brott och 

riskerar böter, i första hand till det lokala skolkontoret Som sista åtgärd riskerar 

föräldrarna att dömas i domstol. Föräldrarna har rätten att komma in med försvarbara 

skäl, såsom sjukdom eller andra oundvikliga anledningar, till varför man inte kunnat 

förmå sitt barn att närvara vid sin undervisning. 



   38

5.5 Den engelska skolans lokala styrdokument 

5.5.1 Presentation av den engelska skolan  
Den engelska skolan vars dokument vi studerat är en Community Comprehensive School 

för både pojkar och flickor i åldrarna 11-16 år. Skolan är belägen i norra England och i 

en stad med ca 130 000 invånare. Skolan har ca 1100 elever. Kulturellt sett är det stor 

spridning på etnisk bakgrund hos skolans elever. Skolan profilerar sig som en utpräglad 

språkskola. 

5.5.2 The governing body – Skolstyrelsen 
Skolstyrelsen på denna skola består av ca 20 medlemmar, inklusive ordföranden. 

Styrelsen är, som tidigare nämnts, ansvarig för att ge rektorn i uppdrag att formulera 

lokala ordningsregler för upprätthållandet av ordning och disciplin på skolan. Det 

lämnar rektorn en hel del frihet att forma dessa regler men de måste följaktligen ha stöd 

i det nationella styrdokumentet. 

På den skola i England vi studerat har rektorn sedan två år implementerat ett regelverk, 

som omfattar alla elever och anställda på skolan. Regelverket för skolan inleds 

följdriktigt med ledorden för skolan att: Every Individual Matters! Detta regelverk 

utgörs av generella elev- och skolregler (Se bilaga 2) och skolans plattform, som bygger 

på belöningar och sanktioner, Positive Discipline – PD. 

De centrala principerna i regelverket Positive Discipline – PD – är att skapa en 

ömsesidig respektfull miljö där; 

• Effektivt lärande kan äga rum 

• Lärare kan undervisa 

• Elever kan känna sig trygga och få möjlighet att utveckla sin fulla potential  

Positive Discipline – PD – är konstruerad för att ge stöd i förbättrande av alla elevers 

lärande och är en viktig del i skolans ständiga ambition att höja dess standard. Fasthet, 

professionell nivå, kommunikation och förtroende är de hörnstenar man arbetar efter på 

denna skola. Styrdokumentet skall syfta till att de som vill bli undervisade skall tillåtas 

bli det och lärare skall tillåtas få undervisa. 
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Som utgångspunkt förordar styrdokumentet fasthet och att alla måste använda systemet 

och det till fullo. Att inte använda belöningar och sanktioner som det är tänkt kommer 

annars att underminera de kollegor som använder det fullt ut. 

Ett absolut krav är professionalitet som man vill uppnå genom att sträva efter 

välplanerade lektioner vilka startar i tid och inbegriper intresseväckande aktiviteter som 

möjliggör elevers progression. I anslutning till varje ämne har man utöver PD även 

implementerat särskilda SPIRIT kvaliteter för just det specifika ämnet (Se bilaga 3). 

Akronymen SPIRIT skall tydliggöra att det skall råda en viss anda i hur eleverna skall 

utveckla sina färdigheter i de olika ämnena på skolan. SPIRIT står för Self Confidence, 

Positive Attitude, Independent Learner, Respect, Informed Decisions och Targets. 

Hur man klär sig är också centralt för hela regelverket med att skapa gränser. Både 

personal och elever skall vara klädda enligt den Dress Code som är avsedd för 

respektive kategori. Eleverna har sin skoluniform som skall signalera att de tillhör just 

denna skola. Uniformen skall också bäras på ett korrekt sätt. I och med att 

styrdokumentet ställer krav på att eleverna skall klä sig på ett visst sätt skall även 

personalen förväntas klä sig välvårdat (Se bilaga 4). 

Att fortlöpande dokumentera verksamheten och använda elevernas kalendrar på ett 

adekvat sätt är nyckeln till att detta system skall kunna bli framgångsrikt. Eleverna 

behöver få se hur deras goda prestationer fortskrider samt att även föräldrarna behöver 

få inblick i sina barns skolarbete (Se bilaga 5). 

Tydliga förväntningar och vägledning är också viktigt för utförande av detta system. 

Kombinerat med kontinuerlig utveckling av ansträngningar till ut- och inlärning är 

syftet att detta skall komma att leda till förbättring av elevernas uppförande och lärande. 

Personalens belöning kommer här att ligga i att veta att de varje dag betyder något för 

sina elever. 

Enligt det lokala styrdokumentet är skolans sätt att se på hur själva klassrumspraktiken 

utformas av stor vikt för att PD skall bli effektivt. Det räcker inte med 

implementerandet av reglerna kring belöningar och sanktioner. Hur själva skoldagen ser 

ut med lektionsindelning är också av vital betydelse (Se bilaga 6). 
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Alla klasser, där det är möjligt, skall ha ett placeringsschema som med jämna 

mellanrum skall ses över för att det skall bli så rättvist som möjligt för eleverna. 

Etablerandet av särskilda rutiner vid lektionens början är vitalt. Eleverna skall vara på 

det klara med syftet med varje lektion. Där det är möjligt skall datum och lektionens 

syfte skrivas på tavlan och på ett språk alla elever kan förstå. Om lektionen inkluderar 

skrivuppgifter skall eleverna förväntas skriva av detta för att hjälpa dem att slå sig till ro 

vid lektionens början. 

För att lektionerna skall bli effektiva måste alla elever involveras och engageras. I syfte 

att uppnå detta uppmuntras lärarna att använda särskilda igångsättningsaktiviteter. 

Styrdokumentet betonar att alla elever har olika lärstilar och därför är det viktigt att 

läraren planerar och tillhandahåller en så varierad repertoar av lektioner som möjligt. 

Detta för att undvika icke önskvärt negativt uppförande från eleven om just deras lärstil 

aldrig blir representerad. Därför är det enligt styrdokumentet viktigt att läraren i sina 

lektioner inkluderar visuellt, auditivt och kinestetiskt lärande, dvs. lärande med hjälp av 

syn, hörsel och kroppsrörelser. 

5.5.3 SLT – Senior Leader Team 
För att auktorisera detta system PD har rektorn skapat en grupp som kallas SLT – Senior 

Leader Team. Denna grupp består av både undervisande och icke undervisande 

personal.  

5.5.4 Kommunikation 
Enligt det lokala styrdokumentet är det av största vikt att alla delar av Positive 

Discipline är otvetydiga för både elever och personal. Därför skall det i alla klassrum, 

och på en framträdande plats, finnas en särskild anslagstavla kallad Positive Discipline 

notice board. Detta för att läraren lätt skall kunna hänvisa till reglerna för PD. I de 

klassrum varje klass tillsammans med sin mentor använder vid registration mellan 

08:30 och 08:50 varje morgon, de s.k. registrations rooms, skall det finnas en särskild 

Form Room PD notice board.  

Om PD ytterligare skall kunna fungera beror på hur effektiv kontrollen är av de 

särskilda elevkalendrarna, Student Planners (Se bilaga 5).  
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Vid varje skoldags början skall mentorn alltid kontrollera att eleverna har sina kalendrar 

med sig till skolan. Om en elev inte har med sig sin kalender skall denne bege sig till the 

Pastoral Office för att ett tillfälligt formulär för just den skoldagen skall lämnas ut av en 

Pastoral Support Officer, PSO. När en elev inte har med sig sin kalender skall följande 

tillämpas; Första tillfället leder till en muntlig varning utfärdad av en PSO. Vid andra 

tillfället skall en PSO utdela en kvarsittning. Från och med det tredje tillfället skall det 

leda till isolering (Se bilaga 8) som en PSO registrerar i elevens akt. Om det är möjligt 

kan föräldrarna komma till skolan med glömda kalendrar, alternativt kan eleven skickas 

hem efter den i syfte att undvika isolering. Sker detta skall PSO registrera även detta i 

elevens akt.  

Enligt det lokala styrdokumentet skall eleverna fortlöpande ges möjlighet till s.k. self 

monitoring av sina kalendrar. Detta innebär konkret att lärarna varje vecka skall avsätta 

tid så att eleverna ges möjlighet att reflektera över sin skolgång.  

Föräldrar eller målsmän skall också ha en viktig roll i kontrollen av sitt barns kalender. 

Föräldrar förväntas inspektera och underteckna kalendern varje vecka. På så vis skall 

det uppmuntra eleven att hålla sin kalender i gott skick och även hjälpa till att vänja 

eleven att fullgöra sina läxor på ett organiserat och effektivt sätt. Föräldrar skall även 

använda den särskilda, Parents’ Section, dvs. den särskilda sidan för kommunikation 

mellan föräldrar och skolan. 

Inom skolan skall kalendern kontrolleras så ofta som möjligt av mentorn som särskilt 

skall kontrollera; 

• Att kalendern är fri från klotter och sköts på ett organiserat sätt. 

• Att detaljer kring läxor antecknas tillräckligt noga och på föreskrivet sätt. 

• När det gjorts kommentarer eller anmärkningar i kalendern av annan personal 

eller även från föräldrar, skall det vidtas där för passande åtgärder. 

• Mentorn skall kommunicera med föräldrar via kalendern när det rör 

skolrelaterade frågor. 

• Att kontrollera belöningar och bestraffningar. 
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Kalendern skall behandlas som om det vore en skolbok. Sidor får inte vikas och 

märkpennor får heller inte användas. Kalendern skall bäras eller förvaras i elevens 

skolväska eller ryggsäck, inte i jackfickan. Förlorade kalendrar skall ersättas 

omedelbart. Vid varje mentorstid, Form Tutor session, skall eleverna ta fram sina 

kalendrar. Elever som inte har med sig sina kalendrar skall omedelbart gå till sin PSO. 

Det måste kontinuerligt understrykas att försummande av sin kalender är allvarligt. 

Mentorerna måste säkerställa att de inspekterar och signerar samtliga elevers kalendrar 

varje vecka. Eleverna skall även anteckna sina framsteg och tillkortakommanden på det 

särskilda formuläret, Positive Discipline sheet. 

Monitoring Groups, kontrollgrupper, spelar också en nyckelroll i PD. Det skall finnas 

en kontrollgrupp för belöningssystemet och en grupp för bestraffningssystemet. Man 

träffas i mitten på varje termin och går igenom hur respektive system fungerar. Det som 

ses över särskilt noga är om alla arbetslagen belönar eleverna med stämplar. Om så inte 

är fallet vill man försöka ta reda på varför. Man inventerar också hur många elever som 

har uppnått de olika belöningsstegen och om vissa ämnen genererar mer kvarsittningar 

än andra ämnen. Ytterligare så kontrollerar man om de elever man har haft problem 

med orsakar problem i fler ämnen än ett. 

 

Syftet med detta är att försöka försäkra sig om att reglerna följs på ett konsekvent sätt 

på skolan både mellan och inom de olika arbetslagen. En utvärdering delges sedan all 

personal, varefter åtgärder vidtas för att förbättra det som behöver förbättras. 

5.5.5 Systemet med belöningsstämplar och sanktioner 
Eleverna skall till att börja med förväntas följa regler för både klassrum och korridorer 

(Se bilaga 7). Belöningspyramiden är indelad i sex huvudsteg benämnda Phase 1 till 

Phase 6.  

Phase 1 – Stämplar i kalendern och belöningar måste förtjänas och skall användas för 

att belöna goda ansträngningar och gott skolarbete. Personalen bör inte använda 

stämplarna som medel för att få eleverna att uppföra sig. Stämplarna måste eleven ha 

gjort sig förtjänt av. Upp till fem stämplar kan eleven tilldelas under en lektion, 

lunchrast, annan rast eller efter lektionstid. Kriterierna för utdelandet av stämplar skall 

framgå av den särskilda PD affischen som skall finnas i varje klassrum. 



   43

Phase 2 – Credit certificates, särskilda belöningsdiplom, utfärdas när eleven uppnått ett 

visst antal stämplar (Se bilaga 7). De fem första diplomen delas ut på mentorstid av 

personal ur SLT. Dessa fem kommer också att bli presenterade på skolans hemsida och 

på en särskild Achievement Board i receptionen. De tre bästa eleverna kommer att bli 

presenterade under Assembly, dvs. morgonsamling för respektive årskurs. 

Phase 3 – Vykort skickas vid varje terminsslut till föräldrar för upp till fyra elever som 

nominerats av lärare ur varje undervisningsgrupp. Personalen bör variera urvalet av 

elever så mycket som möjligt under skolåret. 

Phase 4 – Beröm är prioritet ett på denna nivå. Personal ur SLT skall förväntas göra 

regelbundna besök på mentorstid. Mentorer kan skicka sina elever till medlemmar ur 

SLT för att få ’a serious dose of praise’ som styrdokumentet uttrycker det dvs. en rejäl 

dos med beröm. 

Phase 5 – Materiella belöningar kan utdelas i form av dagsutflykter om en elev uppnått 

Bronsdiplom och inte behövt göra någon Isolation under hela läsåret (Se bilaga 7). Har 

eleven undvikit kvarsittning under ett helt läsår har denne förtjänat ett biobesök. 

Avgångseleverna har rätt att få gå på skolbalen om de inte blivit avstängda. I möjligaste 

mån skall dessa aktiviteter betalas av skolan. 

Phase 6 – Årligen en kväll i november hålls the Major Awards Ceremony för att 

uppmärksamma framgångsrika elever. Föräldrar till de elever som skall 

uppmärksammas är inbjudna att närvara. Utmärkelser som kan komma att delas ut är: 

Special Achievement awards, Extra curricular commitment, Cross-curricular 

commitment, Attainment and effort och Outstanding attendance and punctuality (Se 

bilaga7). 

Styrdokumentet betonar att grunden för utförandet av PD är att berömma individuella 

elever, inte att bestraffa. Vidare framhåller styrdokumentet att bestraffning inte ersätter 

normal undervisning och lärstilar och Classroom Management – CM – som är passande 

för olika situationer som kan uppstå. 

Den underliggande principen för utförandet av PD är Choice, eleven skall alltid ges 

möjligheten att välja rätt beteende. Vid varje skede av pyramiden har således eleven ett 
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val (Se bilaga 7). All personal måste ta ansvar för att göra detta val tydligt för eleven 

innan en bestraffning kan utdelas. Styrdokumentet skiljer på bestraffningar för 

förseelser gjorda i klassrummet och på skolområdet i övrigt. Grundregeln för eleverna 

är att, oavsett om de vistas i klassrummet eller på annan plats, så skall de alltid göra det 

de blir tillsagda och att göra det första gången (Se bilaga 2). 

Bestraffningar skall inte användas som ett hot. Det dåliga uppförandet måste vara 

avsiktligt för att bestraffning skall komma ifråga. All personal måste ansluta sig till 

bestraffningarnas instruktioner och vara konsekventa med dem. Utdelandet av 

bestraffningarna skall inte baseras på personalens toleransnivå utan istället på att eleven 

själv valt att flytta upp utefter pyramidens olika nivåer. 

Styrdokumentet lämnar dock utrymme för att både personal och elever kan göra 

misstag. Attityden att de flesta människor, oavsett det gäller personal eller elever, vill 

anpassa sig till detta system, måste få råda. Bestraffningspyramiden är indelade i sju 

steg benämnda Phase 1 till Phase 7. 

Phase 1 – Muntlig varning kan delas ut efter att lektionen börjat:”This is your verbal 

warning, be sure to make the right choice next time.” En muntlig varning skall inte 

antecknas i elevkalendern. 

Phase 2 – En andra varning måste antecknas på avsedd plats i elevens kalender. En 

kortfattad kommentar måste ges och undertecknas med initialer av ansvarig personal. På 

den här nivån måste även eleven varnas med orden: ”be sure to make the right choice 

next time.” 

Phase 3 – Trots att eleven nått både Phase 1 och 2 kan det även leda till Phase 3 och då 

skall eleven flytas till annan plats i klassrummet. Även på den här nivån måste eleven 

varnas med orden: ”be sure to make the right choice next time.” De tre första nivåerna i 

bestraffningspyramiden skall ses som klassrumsbaserade strategier.  

Phase 4 – Om en elev uppför sig riktigt illa, genom att ha orsakat betydande störningar 

och besvär, har läraren rätt att utdöma en Phase 4 direkt. Eleven kommer att på denna 

nivå flyttas till en annan lärares klassrum. Läraren rekommenderas enligt 

styrdokumentet att arbeta sig igenom de tre första nivåerna först. 
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Om möjligt skall eleven utfrågas direkt efter lektionen, i annat fall så fort som möjligt. 

De båda inblandade lärarna skall närvara vid denna utfrågning. När en elev ändå 

erhåller en Phase 4 leder detta automatiskt till kvarsittning. Den ursprungliga läraren 

skall fylla i en händelserapport och lämna den hos the Positive Discipline office. 

Personal ur SLT har vid varje period s.k. on call dvs. jourtjänstgöring, och skall, när det 

uppstår Phase 4 incidents där elever vägrar anpassa sig till detta straff, leda dessa elever 

till the Isolation room och följaktligen flyttas de upp ytterligare en nivå i 

bestraffningspyramiden. 

Phase 5 – Innebär isolering och skall ses som ett synnerligt allvarligt straff. The 

Isolation room, isoleringsrummet, har en uppsättning med skolmaterial som täcker alla 

skolans ämnen (Se bilaga 9). Eleven kommer att bli isolerad i ordets rätta betydelse. 

Eleven har inte rätt till förmiddags- eller lunchrast. Skollunch kommer att bli levererad 

till isoleringsrummet. Eleven får heller inte umgås med andra elever. Skoldagen i 

isoleringsrummet varar från 08:20 till 14:50. Alla som placerats i isolering och kommer 

för sent utan giltigt skäl kommer att få göra om en full dag i isolering vid nästa passande 

tillfälle. Elevens beteende i isolering kommer att registreras i the Isolation Record 

Sheets vid varje lektions slut. En elev som arbetar tillfredsställande eller bättre kommer 

att återförenas till ordinarie undervisning men elevens bestraffning kommer att föras in i 

dennes personliga akt. Återigen så rekommenderas lärare enligt styrdokumentet att 

arbeta sig igenom de tidigare nivåerna först. Är beteendet hos en elev graverande eller 

om eleven gör sig skyldig till en förseelse har lärare fullmakt att utdela en Phase 5 

direkt. 

Phase 6 – Contract meeting – När elever återvänder från avstängning eller under andra 

omständigheter när deras beteende varit konsekvent dåligt skall de ställas under 

kontrakt. För varje tillfälle kontraktet bryts sätts eleven i isolering för en dag. När 

kontraktet bryts det femte tillfället kommer eleven att bli avstängd för en bestämd 

tidsperiod. Intervallen för avstängning som används är 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 och 15 dagar. 

Eleven ställs under kontrakt för en fyra veckors period. Varje gång kontraktet bryts så 

börjar fyra veckorsperioden om. Kontraktet skall finnas i elevens kalender. 

Phase 7 – Fixed term and permanent exclusion – Elever som fortlöpande bryter sitt 

kontrakt eller gör sig skyldiga till en särskilt allvarlig förseelse har att förvänta sig en 
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bestraffning enligt Phase 7. Utdömandet och formulerandet av detta straffs omfattning 

är helt och hållet i händerna på rektorn och skolstyrelsen. 

Bestraffningar för förseelser begångna på skolområdet (Se bilaga 9) är indelade i fem 

huvudsteg benämnda Level 1 till Level 5. Ur en professionell synvinkel är denna del i 

detta styrdokument, tillika tydliga ramverk, avsett att ge personalen ytterligare stöd de 

behöver för att avgöra allvaret i varje uppkommen incident. Eleverna behöver också 

veta vad det egentligen är för straffsatser de kan förvänta sig. Att vägra göra som man 

blir tillsagd skall anses så ringa att det bara renderar en anteckning i kalendern. Är 

eleven däremot utåtagerande mot personalen skall isolering anses vara det mest 

passande straffet. 

Level 1 – På nivå ett behöver inte en formell verbal warning ens delas ut först. Här 

måste personalen göra skillnad på om eleven enbart beter sig slarvigt eller om denne 

avsiktligt överträder skolreglerna. Däremot om en elev väljer att bete sig på ett 

opassande sätt på skolområdet skall det antecknas en kommentar i kalendern så 

föräldrarna hålls informerade om detta. Mentorerna skall se över kalendrarna för sin 

klass varje vecka och skall föra bok över sådana negativa kommentarer. En elev som 

erhåller tre sådana kommentarer flyttas automatiskt till Level 2. 

Level 2 – Kvarsittning ges som bestraffning för t.ex. rökning och när detta sker skall 

personal skriva ned detta straff i elevens kalender. Läraren skall fylla i en 

händelserapport och lämna den hos the Positive Discipline office. 

Level 3, 4 och 5 – På dessa nivåer kommer förfarandet att vara exakt förenligt med 

Phase 5 och 6 i sanktionerna för klassrumsbaserade förseelser (Se bilaga 7). Den 

personal ur SLT som är inkopplad på fallet skall avgöra vilken bestraffning som skall 

tillämpas.    

5.6 Analys av de engelska styrdokumenten  

Den engelska skolan skall utgå från demokratiska grunder och förmedla gemensamma 

grundläggande civilrättsliga värden i det engelska samhället.  
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Det nationella styrdokumentet, som hanterar regler beträffande disciplin och uppförande 

i England, ger skolorna, the governing body, stort ansvar men också viss frihet att 

tillsammans med skolans rektor utforma reglerna för detta. 

 

På den skola vi studerat i England har man, inom ramen för de riktlinjer som ges i det 

nationella styrdokumentet, kunnat applicera ett förhållandevis avancerat system för 

upprätthållandet av disciplin och uppförande. Detta system, Positive Discipline, är 

väsentligen mer uttryckligt och avancerat än vad det nationella styrdokumentet ställer 

som minimikrav. 

 

I det lokala styrdokumentet betonar man vikten av att personalen ska använda 

belöningar och sanktioner som det är tänkt och att göra det på ett konsekvent och 

professionellt sätt för att systemet skall fungera optimalt. Det lokala styrdokumentet 

uttrycker också tydligt att bestraffningar inte får användas som hot. Elevens dåliga 

uppförande måste ha varit uppsåtligt för att bestraffning skall utdelas. 

Vid ett brott mot reglerna sätter de ansvariga på skolan igång en process, och det med 

regelverket som stöd, som är mycket tydlig och konsekvent. Principen är att agera redan 

innan det har gått för långt. Skulle en elev eller någon ur personalen t.ex. hotas verbalt 

så kan personal ur SLT, utifrån de lokala styrdokumentens riktlinjer, sätta igång avsedd 

process och följa upp med adekvat sanktion för detta. 

Det är när de fastställda reglerna bryts som man tydligare kan se att det lokala 

styrdokumentet striktare följer det som sägs i det nationella styrdokumentet. Exempelvis 

vid införandet av Parenting Contracts stödjer man i det lokala styrdokumentet sig på 

det nationella styrdokumentet mycket tydligt. 

 

Det finns ett tydligt budskap i det lokala styrdokumentet att de elever som vill bli 

undervisade skall få bli det och att lärare skall få möjligheter till att undervisa. De 

viktigaste ledorden för att sträva efter detta är att eleven alltid har ett val och att eleven 

skall: Do as you are told, first time every time! Översatt till svenska blir det: Gör som 

du blir tillsagd, första gången, varje gång! 
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Med systemet Positive Discipline hämtar man i det lokala styrdokumentet tydligt 

inspiration och riktlinjer från den behavioristiska lärteorin. Detta genom att man med 

belöning och bestraffning söker uppnå en för eleven önskvärd beteendemodifikation 

(Charles, 1984; Skinner, 1969). 
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6 En komparativ analys 

I vårt arbete har vi blivit uppmärksammade på att det på vissa punkter skiljer sig mellan 

de engelska och svenska styrdokumenten men även att vissa likheter finns. I de 

engelska nationella och lokala styrdokumenten uttrycks mer explicit vad skolan får och 

inte får göra vid elevers disciplinära överträdelser. I de svenska styrdokumenten finns i 

egentlig mening inga uttalade regler riktade direkt till eleven, annat än i de specifika 

klassrumsreglerna underordnat det svenska lokala styrdokumentet i denna studie. 

Skollagen, 3 kap. § 11, uttrycker att en skolpliktig elev skall delta i skolverksamheten. 

Skolplikten innebär närvaroplikt, varpå sjukdom eller annat hinder som leder till att 

eleven inte kan tillgodogöra sig undervisningen skall rapporteras till skolan. I 

grundskoleförordningen, 6 kap. §§ 8-10, uttrycks samtidigt endast implicit att eleven 

skall uppträda på ett adekvat sätt.  

Av de engelska styrdokumenten framkommer det att elever har rätt till undervisning 

samtidigt som läraren har rätt att få undervisa. I de svenska styrdokumenten ligger fokus 

på elevernas rätt till undervisning medan inget sägs om lärarens rätt till att få undervisa 

mer än att arbetsklimatet skall vara gott. 

Både i England och i Sverige är det rektorn på skolan som har huvudansvaret för att 

arbeta fram och dokumentera skolans regelverk. Dessutom har rektorn i båda länderna 

ansvaret för att detta regelverk följs. Regelverket och eventuella disciplinstraff måste 

följa de nationella styrdokumenten och får heller inte gå emot ländernas allmänna lagar. 

Medan en rektor i en svensk skola får sina direktiv från regering och riksdag och i 

förlängningen kommunens barn och ungdomsnämnd med ansvar för skolfrågor, får en 

rektor i den engelska kommunala skolan sina direktiv från den lokala skolstyrelsen. I 

praktiken innebär detta att en svensk rektor har att rätta sig efter de nationella 

styrdokumenten och har, med engelska mått mätt, endast en begränsad möjlighet att 

skapa regler utifrån den lokala situationen. Rektorns förhandlingsutrymme är begränsat 

till vad Skolverket rekommenderar när det gäller ordnings- och disciplinfrågor. 

Den engelska lokala skolstyrelsen har också att rätta sig efter de styrdokument som 

råder. Dock med den skillnaden att den har ett större mandat att skapa regler och 
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förordningar som är mer lokalt anpassade. Detta innebär i praktiken att en engelsk 

rektor med hjälp av den lokala styrelsen anpassar styrdokumenten utifrån den lokala 

verklighet som råder. Detta kan uppfattas som om beslutandegången blir kortare och 

rakare i den engelska skolan jämfört med den svenska. Detta skulle samtidigt kunna 

innebära att det disciplinära regelverk som skapats upplevs som skolans eget och inget 

som kommer uppifrån eller utifrån. Skillnaden mellan länderna är här klart märkbar. 

Den engelska skolan har i sina styrdokument klara fastlagda regler och rutiner för det 

förhållningssätt som elever, lärare och föräldrar förväntas arbeta utifrån, medan de 

svenska styrdokumentens riktlinjer är mer vaga på denna punkt. 

Med utgångspunkt från innehållet i de styrdokument som ligger till grund för 

skolväsendet i England och Sverige kan vi samtidigt skönja en viss skillnad när det 

gäller vilken lärteori som respektive lands undervisning inspireras av. Medan de 

engelska dokumenten eftersträvar ordning och disciplin utifrån ett belöningssystem likt 

det behavioristiska, färgas det svenska av ett mer sociokulturellt förhållningssätt.  

Inom det engelska systemet med Positive Discipline som grund, hämtas inspiration från 

den behavioristiska lärteorin. Detta innebär att man vill uppnå ett önskvärt och 

acceptabelt beteende genom olika former av belöningar och bestraffningar. Inriktningen 

för den engelska skolan vilar, likt den svenska, på en demokratisk grund. Skillnaden 

ligger i att den engelska undervisningen präglas, på ett mer påtagligt sätt, av 

regelstyrning uppifrån medan den svenska undervisningen mer bygger på eget 

ansvarstagande i enlighet med den sociokulturella teorin. Även om dessa två lärteorier 

har sin grund i olika inlärningsprocesser, så kan vi ändå se att de överlappar och 

korsbefruktar varandra i utformningen av styrdokumenten.  

Den svenska skolan präglas av den sociokulturella teorin, där fokus ligger på hur 

elevers utveckling sker och på vilket sätt den sker. Den sociala miljön spelar en stor roll 

för lärandet eftersom det är omgivningen som till stor del formar, utvecklar och fostrar 

eleverna till att bli ansvarsfulla medborgare. Dagens undervisning kopplas mycket ihop 

med den ryska psykologen Lev Vygotskijs idéer som innebär utveckling i interaktion.  

Även om vi kan se att det engelska lokala styrdokumentet har en tydlig behavioristisk 

prägel så finns det även inslag av den sociokulturella lärteorin. För att undvika icke 

önskvärt uppförande från eleven betonar det engelska lokala styrdokumentet att läraren 
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skall planera och erbjuda ett så omväxlande lektionsinnehåll som möjligt. Detta för att 

alla elever har olika lärstilar och att det därför är viktigt att just deras lärstil åtminstone 

någon gång får bli representerad.  

De svenska läroplanerna och styrdokumenten visar tydligt på riktningen för 

undervisningen. Elever skall socialiseras och fostras genom interaktion, något egentligt 

regelverk gällande disciplinfrågor finns inte. Istället förväntas eleverna uppträda på ett 

lämpligt sätt. Eleverna skall istället, genom interaktion, öva sig i att ta ett större 

personligt ansvar. Detta förhållningssätt utmynnar i ett av de viktigaste målen skolan 

har, att lära eleverna bli medvetna om sitt eget lärande dvs. metakognitivt lärande 

(Sandström-Madsén, 1996). 

De engelska styrdokumenten ger den enskilde läraren mandat (stöd och hjälp) att agera 

som just den ledare denne förväntas vara inom sin profession. Med arbetsformen, 

Positive Discipline, skapad utifrån de nationella styrdokumenten, klargörs i sex 

huvudsteg skolans regler och straff vid överträdelse. Med denna arbetsform uppstår inte 

några olika tolkningar av innehållet utan den ger elever och lärare en tydlig struktur och 

trygghet över att veta vad som gäller inom skolan. 

 

Jämför vi dessa två riktningar framkommer det att i den engelska undervisningen sker 

disciplineringen utifrån fastlagda regler uppifrån, där olika former av belöningar och 

bestraffningar är tydligt markerade.  I den svenska undervisningen skall däremot 

eleverna förväntas ta ett eget ansvar och uppträda på ett lämpligt sätt. Av detta kan vi se 

att inom det engelska skolväsendet finns en hårdare styrning med hjälp av både fler och 

tydligare regler, medan det i den svenska skolan finns en koppling till elevernas eget 

ansvar och att de underförstått skall uppträda på ett lämpligt sätt. 
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7 Diskussion 

Enligt vår uppfattning är de svenska styrdokumenten mer tolkningsbara vid en 

jämförelse med de engelska, vilket då skulle kunna innebära att det är upp till varje 

skola, och då främst den enskilde läraren, att tolka vad som får göras eller inte göras 

beträffande disciplinfrågor i den egna praktiken. Med tanke på den debatt som 

förekommer, i media och på regeringsnivå, och den bristande ordning vi själva upplevt i 

den svenska skolan, är vi tveksamma till om styrdokumenten är anpassade till 

verkligheten.  

För att komma tillrätta med brister i ordning och disciplin vill Utbildningsminister Jan 

Björklund att läraryrkets status skall höjas, exempelvis med höjd lärarkompetens och 

genom att minimera förekomsten av obehöriga lärare. Dessutom vill 

utbildningsministern få gehör för ett införande av ordnings- och uppförandebetyg samt 

kunskapsbetyg från År 3 (Regeringskansliet, 2007). Vår uppfattning är att dessa 

åtgärder i och för sig är steg i rätt riktning men frågan är om de löser själva 

grundproblematiken, vad får och vad får inte en lärare göra vid disciplinära 

överträdelser utifrån styrdokumenten?  

Steinberg (2004) ställer sig frågan på vilket sätt vi ställer krav på dagens elever. Får 

man lov att ställa krav? Finns det lämpliga konsekvenser för ett uppförande som inte är 

acceptabelt? Steinberg menar vidare att det råder en stor förvirring inom skolan just på 

denna punkt, och det är ett av skolans största problem. Idag vet vi inte vad vi skall göra 

när de överenskommelser om regler, uppgifter och andra aktiviteter vi gjort med 

eleverna inte hålls  

Precis som Steinberg menar så uppfattar vi denna förvirring som monumental. Att ställa 

krav, skapa regler, normer och värden har blivit synonymt med att betraktas som 

auktoritär. Utifrån detta perspektiv ställer vi oss frågan om det finns sådana 

fundamentala brister och osäkerhet i ledarskapet att ingen vågar leda med risk för att bli 

betraktad som gammalmodig.  

Ser man vidare till Steinbergs resonemang stämmer det bra överens med den otydlighet 

som visas i de svenska styrdokumenten för skolan. Det tycks inte finnas en gemensam 

handlingsplan över hur vi vill ha det i skolan utan skapandet av disciplin sker mer på 
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individnivå. Detta förfaringssätt behöver inte vara fel väg att gå och stämmer dessutom 

bra med den svenska demokratins innebörd men ställer då samtidigt stora krav på 

lärarens professionalitet. Ser man till det innehåll vi själva exponerats för under vår 

lärarutbildning, där fokus legat på ren ämneskunskapsinlärning och en total avsaknad av 

ledarskapsutveckling, inser vi att det kan uppstå brister. I förlängningen kan dessa 

brister innebära att en lärare idag inte kan eller vågar vara den ledare som krävs. 

Utifrån våra observationer under vår praktiska del av lärarutbildningen där vi upptäckt 

stora elevbrister i ordning och social och emotionell kunskap och där klara och tydliga 

regler lyst med sin frånvaro, kanske det är som Carlgren menar:  

Frågan är emellertid om det är pedagogiken eller kunskapssynen eller den bristande 

innehållsliga orienteringen som är det primära problemet. Kanske är det andra 

dimensioner som skulle behöva ägnas en del tankemöda och utvecklingskraft, 

framförallt de sociala dimensioner som hittills hänvisats till den dolda läroplanens 

mörkrum (Carlgren, 1997, s. 9). 

 

Om antagandet är rätt om att elever i den svenska skolan underförstått skall uppträda på 

ett lämpligt sätt stämmer denna bild med det nästintill obefintliga regelverk gällande 

ordnings- och disciplinfrågor som finns i skolan om man jämför med den engelska 

skolans regelverk. Lärare och vuxna i den svenska skolan har i över fyrtio år diskuterat 

med elever som stör och många lärare menar att de inte får agera som de skulle vilja 

göra (Edin & Drummond, 2006). 

 

Denna oklarhet och uppgivenhet inför vilka metoder som kan och får användas för att 

möta ordnings- och disciplinproblem underlättas inte av att skolan idag behandlar alla 

elever på lika basis. Edin & Drummond (2006) menar här att människor är olika och 

måste därför bemötas och behandlas olika, eller utifrån individens förutsättningar om 

man så vill. 

 

Om vi utgår från Edin & Drummonds resonemang innebär det att en svensk lärare kan 

komma att hamna i svårigheter, inte för att denne inte har kunskaper eller engagemang 

utan snarare för att skolans styrdokument inte ger någon vägledning eller är i sig självt 

så olika tolkningsbart. Kontentan av detta kan innebära att elever får motstridiga 
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förhållningssätt när det gäller frågor kring ordning och disciplin eftersom lärare måste 

agera utifrån sina egna principer och uppfattningar. I och med detta kan det finnas risk 

för att eleven tolkar det som passar denne bäst utifrån vilken lärare som för tillfället 

undervisar. Vad som gäller för den ene kanske inte gäller för den andre?  

 

Samtidigt som den svenska skolan är uppbyggd kring principen en skola för alla där 

skolan skall anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar så behandlas, 

som tidigare nämnts, alla elever på lika basis. Utifrån detta resonemang ställer vi oss 

frågande till om hur skolan skall lyckas med uppdraget att bedriva en undervisning och 

fostran utifrån varje elevs olika förutsättningar och behov. Kan skolan samtidigt 

upprätta ordnings- och disciplinregler som skall gälla för alla och det utan hänsyn till 

individuella förutsättningar, behov och kulturell bakgrund? 

 

Om det är så att eleven förmodas ta ett stort individuellt ansvar för sina gärningar eller 

anpassas till rådande normer, finns det enligt vår uppfattning risk för att lärarkåren 

kommer att fortsätta ytterligare fyrtio år med sin diskussion om vad man får eller inte 

får göra vid ordnings- och disciplinproblem. Framför allt tror vi diskussionen primärt 

kommer att handla om vad är det som egentligen gäller? 

 

Om man här drar en parallell till vad lärare och elev har att rätta sig efter inom den 

engelska skolan är vi av den uppfattningen att denna diskussion knappast behöver 

uppstå. Med detta menar vi inte att det engelska regelverket skulle vara så mycket bättre 

än det svenska eller att det kan appliceras rakt av på den svenska skolan, frågan är 

troligen mer komplicerad än så. Däremot klargörs det i den engelska skolans 

styrdokument på ett mer explicit sätt vad det är som gäller när det handlar om ordning 

och disciplinfrågor och eventuella påföljder. Detta ger en lärare i den engelska skolan 

stöd och mandat att agera på ett helt annat sätt än vad det möjligen kan vara för en 

lärare i den svenska skolan. 

 

Vi har under vår utbildning mött en mängd olika människor, pedagoger, rektorer, 

universitetslärare, studentkamrater och föräldrar men även människor som står långt 

utanför skolan. Samtliga dessa människor menar att det måste bli ordning och reda i 



   55

skolan så att eleverna får lära sig att veta hut. För man måste väl kunna tillrättavisa en 

elev utan att för den skull betygsätta dess själsliv? 

Charles (2005) menar att ett önskvärt beteende i skolan utgår från att elever visar 

respekt för andra människor. Vår uppfattning är att socialisering ligger som grund för 

övrigt lärande men samtidigt att huvudansvaret för denna socialisering ligger på 

vårdnadshavaren och inte skolan. De som befinner sig utanför skolans 

mångdimensionella värld menar å sin sida att dagens unga inte får någon fostran alls, 

utan uppvisar ett icke önskvärt beteende på alla plan och att det är skolans sak att stå för 

denna fostran. Vi menar här att det måste till en ökad dialog mellan hem och skola för 

att uppnå ett önskvärt beteende vilket samtidigt skulle kunna leda till en ökad respekt 

för andra människor. 

Vilket skolsystem, det svenska, det engelska eller en kombination av båda som skulle 

vara det mest optimala för fostran och lärande kan diskuteras. Denna diskussion ryms 

dock inte inom ramen för denna uppsats. Däremot är det vår bestämda uppfattning att 

barn och ungdomar i både Sverige och England vill och samtidigt förväntar sig, en viss 

form av ordning och reda utifrån gemensamma regler, normer och värden. Som lärare, 

föräldrar och vuxna är det vårt ansvar att ge dem denna vägledning. 

Vi är också av den uppfattningen att lärarens roll i den svenska skolan inte bara handlar 

om att lära ut rena faktakunskaper. Skollagens målparagraf, 1 kap. § 2, anger att skolans 

roll, förutom att förmedla kunskap, även är att fostra eleverna. Med detta som bakgrund 

menar vi att lärarens roll är att leda eleverna mot en ökad social kompetens så att de på 

bästa möjliga sätt förbereds för vuxenlivet och de krav samhället kommer att ställa på 

dem (Skolverket, 2007). 

 

Om eleverna överhuvudtaget skall kunna tillgodogöra sig något lärande är vi övertygade 

om att det först måste skapas förutsättningar för det. Med detta menar vi att det är 

läraren som skall leda arbetet i klassrummet, men för den skull behöver det inte vara ett 

auktoritärt ledarskap utan bara mer tydligt (Stensmo, 2000).  

 

Var går egentligen gränsen mellan att vara en tydlig ledare och att vara en auktoritär 

ledare? Vi är kritiska mot att det inom skolan i dag alltid är undervisningen som sätts i 
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första hand och att ordningsfrågor kommer långt ned på dagordningen, om inkluderade 

överhuvudtaget. 

 

Det har aldrig varit svårare att vara lärare än det är idag. Det krävs mer och mer av dem 

som arbetar med barn och ungdomar. Samtidigt som föräldrar i en allt större 

utsträckning än förr är i kontakt med skolan så har heller aldrig så mycket ansvar flyttats 

över till skolpersonal för elevfostran som idag. Barn uppmuntras alltmer att ta ett större 

individuellt ansvar, deras röster måste få höras och de måste samtidigt få vara med och 

fatta beslut. Grunden för att barnen skall ta ett mer individuellt ansvar vilar på att de 

möts utifrån deras ålder och mognad. Olika människor kräver olika bemötanden och 

behandling, att behandla alla lika leder till mer oordning (Edin & Drummond, 2006). 

 

Vi är av den uppfattningen att en positiv socialisering och identitetsutveckling har sin 

grund i fostran från en generation till en annan. Vi är övertygade om att barn och 

ungdomar vill ha gränser, för de vill samtidigt bli sedda och bekräftade, ett av 

människans största behov (Steinberg, 2004). 

 

Thornberg (2006) belyser olika fostrandestilar, vilket i sig är naturligt då skolan 

som institution, och då ytterst läraren, har en fostrande roll för eleverna. Av de 

fyra ledarstilar som belyses, auktoritär, eftergiven, icke-involverad och 

auktoritativ, är det den auktoritativa fostrandestilen som vi upplever som mest 

gynnsam för att främja motiverade, ansvarstagande och reflekterande elever och 

inte genom tvärtompedagogik och det auktoritära ledarskapet och dess destruktiva 

inlärningsmiljö. 

 

Ett av ledarskapets dilemman för en lärare kan vara att tvingas till att göra val 

mellan olika sociala verkligheter. Dessa dilemman beror på kulturella skillnader 

men även institutionella villkor särskilt i den föränderliga värld vi lever i idag 

(Svedberg 2007) . Ordet dilemma innebär att hamna i ett trångmål dvs. att man i 

en situation står för ett omöjligt val (Wessén, 2004).   

 

Handlingsalternativen för en lärare skulle då kunna innebära att denne i sitt 

ledarskap i en undervisningssituation har att välja mellan att kunna välja och att 
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samtidigt välja att inte kunna välja och det beroende på om valen konkurrerar 

inbördes och i relation till omgivningen. Med det menas att även om det finns ett 

regelverk för ordnings- och disciplinfrågor vilket kan bidra till ett upprätthållande 

av ordning så är det till syvende och sist den enskilde läraren som är utlämnad till 

sitt eget omdöme (Svedberg, 2007).  

 

Avslutningsvis menar vi att klara och fasta regler för ordning och disciplin utgör 

grunden för både en social och emotionell utveckling som i sin tur leder till en ökad 

kunskapsutveckling. Att fostra och leda unga människor mot de gemensamma värden 

och normer som omger samhället är inte förbehållet en viss grupp individer eller 

organisationer utan är ett gemensamt samhälleligt ansvar (Charles, 1984; Stensmo, 

2000). Inte heller tror vi på äldre tiders kadaverdisciplin (Johansson, 2006). Däremot 

tror vi på att vi måste våga vara vuxna och de ungas föredömen när vi leder dem mot 

platser de inte tänkt gå till på egen hand (Steinberg, 2004). 

Förslag på vidare forskning skulle kunna inbegripa en undersökning av olika 

lärarutbildningars innehåll gällande ledarskap i klassrummet. Hur många 

lärarprogram har t.ex. ett obligatoriskt avsnitt med ledarskap? Hur ser de olika 

lärarutbildningarna på en lärares roll i dagens och framtidens skola? Anser 

lärarutbildningarna att det bara handlar om att lära ut ett bestämt kunskapsstoff 

eller anser de även att det handlar om att en lärare leder lär- och 

fostrandeprocesser? 
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Bilaga 1  
 

LIKABEHANDLINGSPLAN  
Likabehandlingsplan 2007-2008  
Revideras vt 08 
 
BAKGRUND  
I inledningen till Läroplanen, Lpo 94, tas de grundläggande värdena för skolans verksamhet upp. 
Det skrivs att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 
fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och för respekten för den gemensamma miljön (1 kap. 2 §). Den 1 april 2006 kom 
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
(2006:67).  
Vision  
I vår kommuns förskolor, grundskolor, skolbarnomsorg, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska 
alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ingen form av 
kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och hedersrelaterat våld ska förekomma. 
Var och en har ett ansvar för att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda 
lärandemiljön och arbetsplatsen.  
 
Alla barn, elever och vuxna förväntas respektera detta och inte utsätta andra barn eller elever för 
några slags kränkande handlingar. Om sådana ändå sker förväntas varje anställd som får 
kännedom om detta att omedelbart agera enligt den egna enhetens handlingsplan mot 
diskriminering och kränkande behandling. 
 
På skolan tar vi starkt avstånd ifrån alla former av kränkande behandling. Den vision vi har på 
skolan är att alla elever ska känna sig trygga under hela sin skoldag. Vi vill också att eleverna ska 
känna sig trygga när de är på väg till och från skolan.  
 
Definitioner  
Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan 
äga rum vid ett enstaka tillfälle eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt 
är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.  
Kränkningar kan vara:  
 

• Fysiska (T.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar)  
• Verbala (T.ex. att bli hotad eller kallad hora eller bög)  
• Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)  
• Text- eller bilburna (T.ex. klotter, lappar, sms, mms eller e-post)  
 
 

Kränkningar kan bl. a. ta sig uttryck som:  



  

• Mobbing (förutsätter kränkning vid upprepade tillfällen)  
• Diskriminering (utifrån olika grunder som kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning 

eller funktionshinder) 
• Sexuella trakasserier  
• Rasism  
• Främlingsfientlighet  
• Homofobi  
 

Nulägesbeskrivning  
Skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling mellan elever, mellan 
lärare/elev och mellan elev/lärare. På skolan finns en antimobbinggrupp som kartlägger händelser 
som kommer till dess kännedom.  
 
För att fånga upp barns och elevers upplevelse av diskriminering eller andra kränkande 
handlingar arbetar vi med social och emotionell träning T.ex. genom kompissamtal i klasserna. I 
år 7-9 har vi schemalagd livskunskap. Det finns ofta vuxna ute på rasterna som barnen kan vända 
sig till och som snabbt kan ingripa om något inträffar.  
 
Elevrådet arbetar aktivt med olika frågor som rör miljön på skolan, såväl den fysiska som den 
psykosociala. Dessa möten protokollförs och klassens representant är budbärare med information 
både till elevrådet från klassen samt till klassen från elevrådet.  
 
Skolans två elevvårdsteam, ett för år 4-6 och ett för år 7-9, leds av rektorerna och består av 
representanter från de tre arbetslagen samt kurator och skolsköterska. De behandlar grupp och 
individärenden där ytterligare stöd eller insatser kan behövas med fokus på att förbättra 
situationen i skolan för både grupp och individ.  
 
Detta läsår har det förekommit kränkande handlingar mot enskilda elever. Flera av handlingarna 
har haft sitt ursprung i rasistiska värderingar. Personal har samtalat med berörda elever och deras 
målsmän. Denna problematik är något som skolan kommer att arbeta mycket aktivt med under 
2007- 2008 och arbetet kommer att ske både gentemot personal och elever för att öka kunskapen 
om människors lika värde. Representanter från skolan har också haft möte med polisen för att 
diskutera förfarandet vid anmälningar.  
 
Mål och åtgärder 2007- 2008  
På skolan ska inget barn och ingen elev utsättas för trakasserier eller annan kränkande 
behandling. Vi ska arbeta aktivt för att förbättra tryggheten på skolan så att alla elever känner sig 
trygga och lika mycket värda. En del av arbetet kommer att ha sin utgångspunkt i ett pedagogiskt 
koncept kallat MOD vilket står för Mångfald Och Dialog. Fokus kommer att ligga på att 
upptäcka och bearbeta diskriminering och fördomar baserade på exempelvis etnicitet, sexuell 
läggning, kön eller funktionshinder. Under våren kommer delar av personalen få utbildningar i att 
arbeta med MOD i klasserna.  
 
Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) har också kontaktats om föreläsning på 
skolan. De berättar om olika val man ställs inför i livet och föreläsningen syftar till att ge 
ungdomar kunskap och en ökad medvetenhet om valen de gör. Vi kommer också att få besök av 



  

en föreläsare från fritid city som ska prata med eleverna om främlingsfientlighet och civilkurage. 
 
Vi ska också bli bättre på att utvärdera det arbete som görs för elevernas trygghet på skolan. 
Detta ska ske genom en ökad dialog men också med hjälp av trivselenkäter och att elevrådets 
funktion förtydligas.  
 
Alla förskolor och skolor ska ha tillgång till lokala barn och elevhälsoteam, i detta team finns 
kompetens att ge enheterna stöd för att undanröja sådana hinder som kan leda till diskriminering 
av barn och elever med funktionshinder.  
 
Skolans personal har möjlighet att få stöd i det barnteam som finns i området. Barnteamet har 
träffar ca två gånger varje termin och stödet som ges följs upp av specialpedagog. För att undvika 
kränkande behandling så kommer samtliga elever att informeras om skolans likabehandlingsplan 
samt de diskrimineringsgrunder som anges. Ansvariga för detta är Klassföreståndarna och 
Handledarna. Barnens föräldrar ska också få denna information samt ha tillgång till planen. 
Likabehandlingsplanen ska även finnas på skolans hemsida. Ansvarig för detta är rektorerna.  
 
Detta informationsarbete kommer att ske parallellt med det fortsatta arbetet på gruppnivå med 
kompissamtal, livskunskap, SET (socioemotionell träning), ART (aggression replacement 
training) och värderingsövningar. Mycket av arbetet ska ha sin utgångspunkt i SET- materialet 
och MOD- materialet. SET materialet innehåller också arbetsuppgifter som belyser genusfrågor.  
Den brevlåda som finns utanför det rum som används av kurator ska fungera som länk mellan 
barn, föräldrar och elevvård. De meddelanden som lämnas kan vara anonyma och tas omhand av 
kurator.  
 
Skolans kamratstödjare har kontinuerliga träffar, som leds av personal. Där diskuteras situationen 
på skolan med avseende på kränkningar och miljön. Under 2007 kommer kamratstödjarna i år 7 
på skolan att besöka år 3 på den andra skolan för att prata om kamratskap samt träffa eleverna 
inför övergången till år 4 då de börjar på skolan. Detta blir ett komplement till de planer som 
finns för stadieövergångarna. 
  
Så här blir föräldrar och elever delaktiga på skolan  
”Delaktighet och inflytande kräver att alla är medvetna om sitt ansvar att bidra till den 
gemensamma goda arbetsplatsen och lärandemiljön för barn, elever och vuxna. Alla vuxna har 
ett ansvar att i sitt arbete vara demokratiska föredömen”. Ur ”Program för livslångt lärande”, 
skolplanen.  
 
Skolan har tillsammans med den andra skolan en lokal styrelse med föräldramajoritet. Under 
denna styrelse finns föräldrar som klassombud i varje klass. Skolans två elevråd består av 
representanter från år 4-6 samt år 7-9. Varje klass har en ordinarie och en suppleant med i rådet.  
Rektor är ytterst ansvarig för att dessa forum fungerar och är arenor där ordningsregler och 
förebyggande arbete kan diskuteras och att en länk finns tillbaka med information till övriga barn, 
elever och föräldrar.  
 
 
Skolans regler och värdegrund är framtagna i dialog med elever, personal och föräldrar. Skolans 



  

lokala styrelse har varit mycket aktiva i framtagandet av dessa dokument. Vi arbetar aktivt för 
ständiga förbättringar av elevernas studiemiljö. På skolan finns olika elevgrupperingar vilka har 
undervisning anpassad efter olika behov och förutsättningar. Några elever har individuella 
scheman som är anpassade efter dennes förutsättningar. Detta sker i samråd med elev och 
föräldrar vid en elevvårdskonferens.   
 
De läromedel som används i undervisningen är granskade av personal från respektive 
ämnesgrupp. Målet är att den litteratur som används inte ska kränka elever eller personal utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Om en elev känner sig felaktigt bedömd vid betygssättning, kontaktas 
rektor. Denne låter då andra lärare granska bedömningen som gjorts. För att säkra likvärdigheten 
vid bedömning av nationella prov, rättas proven delvis av flera lärare ur ämnesgruppen.  
 
För att öka trivseln i skolan är eleverna delaktiga i utformandet av sin miljö. Ett exempel på detta 
är de djungelmotiv som nu smyckar väggarna i D- husets övre plan. Samtliga elever på skolan har 
en individuell utvecklingsplan. Denna upprättas tillsammans med elever och föräldrar i samband 
med utvecklingssamtal. Utvecklingsplanen ska ingå som en naturlig del i elevernas planering av 
skolarbetet och bidrar till en ökad delaktighet och kunskap hos elever och föräldrar.  
 
Så här informeras elever och föräldrar om hur vårt förebyggande arbete sker Information om 
likabehandlingsplanen, vad den innehåller, vilka diskrimineringsgrunderna är samt hur man 
arbetar på skolan med detta lämnas vid det första föräldramötet när höstterminen startar. Alla som 
önskar får ett exemplar av skolans likabehandlingsplan. Ett exemplar finns också i varje klassrum 
samt att tillgå på hemsidan.   
 
Riktlinjer för utredning av händelser som innebär brott mot barn och 
elevskyddslagen  
På varje skola i kommunen är rektor ansvarig för att all personal känner till sina skyldigheter 
enligt barn och elevskyddslagen. Rektor är ansvarig för att det finns tydliga anvisningar och 
rutiner för hur sådana händelser utreds på enheten och att dessa är kända av all personal.  
 
Skolans rutiner för utredning av händelser som innebär att elev blivit utsatt 
för trakasserier eller annan form av kränkande behandling  
Utredning:  

1. Personal får kännedom om kränkning. Antimobbinggruppen kontaktas.  
2. Antimobbinggruppen träffar den utsatta eleven och denna får beskriva vad som hänt.  
3. Antimobbinggruppen har samtal med den/de som kränkt.  
4. Samtalen dokumenteras (Se bilaga) och tid för uppföljande samtal bestäms.  
5. Handledare kontaktar skyndsamt vårdnadshavare till de elever som varit på samtal.  
6. Om kränkningarna fortsätter kallar rektorn till en elevvårdskonferens. Vid 

elevvårdskonferensen fattas beslut om ytterligare åtgärder och ett åtgärdsprogram skrivs.  
7. Kränkningarna polisanmäls om de fortsätter efter elevvårdskonferensen. Beslut om detta 

tas av rektor. 



  

 
Plan vid akuta händelser:  

1. Närmaste vuxen agerar. Vid behov kontaktas skolsköterska, rektor eller 
kurator.  

2. Klassföreståndare kontaktas omedelbart. Denne kontaktar föräldrarna 
omedelbart och informerar om det inträffade.  

3. Händelserapport och/eller skadeanmälan skrivs av den som får vetskap om 
händelsen.  

4. Vid behov träffas föräldrar, elev och skolpersonal för att samtala om det 
som hänt.  

5. Om något är oklart eller om beslut behöver fattas om åtgärder hålls ett möte 
på skolan med berörda. Rektor kallar till mötet och ett åtgärdsprogram 
skrivs. Tid för uppföljningsmöte bestäms. Rektor beslutar om eventuella 
anmälningar till polis eller socialtjänst ska göras.  

6. Ärendet tas upp och följs upp i elevvårdsteamet. Allt detta dokumenteras.  
Skolans antimobbinggrupp 2007-2008 består av representanter från de olika 
arbetslagen samt kurator. Dessa är utbildade i att hålla mobbingsamtal.  
 
Nedan följer telefonnummer till skolans arbetslag och kurator. På samtliga 
nummer finns telefonsvarare där det går bra att lämna meddelande, om det är så 
att ingen för tillfället kan svara i telefonen.  
Arbetsrum år 4: _____ 
Arbetsrum år 5-6: ____ 
Arbetsrum år 7: ____ 
Arbetsrum år 8: ____ 
Arbetsrum år 9:____ 
Kurator:____ 
Vid frågor eller synpunkter, kontakta: ____ 
Rektor med ansvar för år 4-6 Rektor med ansvar för år 7-9  
_______                     ______ 
 
Kartläggning kring kränkande behandling  
(Lämnas efter avslutade samtal till kurator)  
Inkommit den …………………………………  
Den drabbade  
Namn …………………………………..  
Klass ………..  
Den/de som utsätter  
Namn…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………….  
Händelse  
………………………………………………………………………..........…
………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….……………



  

……………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….  
 
Kartläggningssamtal med den utsatta:  
(Datum samt vem som kontaktar vårdnadshavre)  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  
 
Samtal med den/ de som utsätter  
(Datum)  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
 
1:a Uppföljningen (datum)  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  
 
2:a Uppföljningen (datum)  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
Eventuellt behov av andra åtgärder:  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
För mer information från skolan  
Kontakta 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………  
 
Underskrift 
……………………………………………………………………………..  
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Bilaga 6 
 
The School operates a staggered lunch time. 
All students start school at 8:30 with a twenty minute 
registration/assembly. They then have two one hour lessons, then a fifteen 
minute break. After break they have another one hour lesson.  
Year 7 then have a 30 minute lesson, followed by a 35 minute lunch. They 
then have another 30 minute lesson followed by Period 5 which is 65 
minutes long to allow for any important letters etc. to be given out. 
Year 8 and 9 have a 35 minute long lunch at 12:05, then Period 4 (60 
minutes) followed by Period 5, which is 65 minutes long.  
Year 10 and year 11 have Period 4 (60 minutes) before their lunch (1:05). 
Their Period 5 starts at 1:40 and is 65 minutes long.  
  
  

Year 7  Year 8  Year 9  Year 10  Year 11  
Tutor Period (8:30 - 8:50)  

Period 1 (8:50 - 9:50)  

Period 2 (9:50 - 10:50)  

Break (10:50 - 11:05)  

Period 3 (11:05 - 12:05)  

Period 4  
( 2:05 - 12:35) 

Y8 & Y9 Lunch 
(12:05 - 12:40) Period 4 

(12:05 - 1:05) Lunch  
(12:35 - 1:10) 

Period 4 
(12:40 - 1:40) Period 4  

(1:10 - 1:40)  Y10 & Y11 Lunch 
(1:05 - 1:40)  

Period 5 (1:40 - 2:45) 
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 A. The Isolation room – Isoleringsrummet 
 

 
 
B. The Isolation room – Isoleringsrummet 
 

 




