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Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att undersöka om elevers sätt att värdera och resonera kring skolregler skiljer sig åt 

beroende på regelkategori. Vi ställer mot bakgrund av domänteorin och tidigare forskning hypoteser 

som vi prövar med hjälp av en enkätstudie. Vår enkätstudie omfattar 202 deltagare i åtta klasser i år 

4 – 6 i en mellanstor svensk stad. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. De teoretiska 

studierna utgår dels från domänteorin och dels från en svensk studie om skolregler och elevers 

meningsskapande av skolregler.  

 

Vårt resultat av vår studie sammanfaller med tidigare forskning, såväl internationell och nationell. 

Det innebär att vi, för de ställda hypoteserna har funnit bekräftelse i de domänteoretiska 

forskningsresultaten och i Thornbergs forskning om skolregler och elevernas meningsskapande av 

skolregler. 

 

Studien bekräftar att elever bedömer moraliska överträdelser som mest felaktiga och 

etikettsöverträdelser som minst felaktiga. Vår studie visar även att med stigande ålder anser elever att 

etikettsregler är mer grundlösa. Vi fann även att elever ger konventionella och indifferenta skäl till 

hur de bedömer överträdelser mot etikettsregler. 
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1 Inledning 
Under vår utbildning på lärarprogrammet vid Linköpings universitet ingår flera veckor av 

verksamhetsförlagd utbildning. Det är under dessa veckor vi har observerat att elever följer en 

del regler utan motstånd medan andra regler inte åtlyds. Detta har väckt vår nyfikenhet att 

forska om vad detta kan bero på. Är det så att elever anser en del regler vara viktigare än 

andra? Eller är det inte så? Är regelöverträdelser en värdegrundsfråga? Saknas det förankring 

hos eleverna för vissa typer av regler? 

 

Andra tänkbara orsaker som vi diskuterat inbördes är om det kan bero på att skolans regler 

inte följt med samhällets utveckling från vertikala relationer och domineringsstrategier för 

kontroll? Vertikala relationer motsvarade det sätt som industrisamhället var byggt på. Dagens 

samhälle bygger på mer horisontella relationer. Vilket i detta sammanhang innebär att läraren 

inte längre är den självklara auktoriteten som ska åtlydas för att hon/ han är lärare, utan 

läraren måste vara beredd att diskutera och argumentera för sina handlingar (Carlgren & 

Marton 2002). Dessa teser går att följa i Evertson och Weinstein (2006) resonemang att det 

krävs en förmåga av läraren som innebär något helt annat än ett hämmande och auktoritärt 

ledarskap. Lärarens ledarskap i klassrummet är mycket mer än att bara bestämma regler, 

utdela belöningar och bestraffningar för att kontrollera elevernas beteende. Denna förmåga 

skulle med germanskt språkbruk kunna kallas didaktik och är något som varje lärare inom 

skolan bör utveckla (Evertson & Weinstein 2006). Den moderna skolan bör organiseras i 

enlighet med det moderna arbets- och samhällslivets organisering, som kännetecknas av 

integrering, små arbetsgrupper och projektorganisering (Carlgren & Hörnqvist 1999). 

 

De styrdokument som vägleder och reglerar verksamheten i skolan idag är främst Sveriges 

skollag (1985:1100), Grundskoleförordning (1994:1194) och Lpo94 (2004). Sveriges skollag 

är under revidering till en ny skollag som förväntas vara klar och genomförd innan nästa års 

regeringsval dvs. år 2010 (Skolvärlden 2008). Det har kommit flera tillägg till skollagen under 

de senare åren. De omfattar bl.a. förbud mot kränkande behandling av barn och elever (SFS 

2008:571) och omhändertagande av föremål (SFS 2007: 378) som ger lärare och rektor rätt att 

omhänderta föremål som används på ett sådant sätt att de påverkar verksamheten i skolan 

negativt. Ovanstående är en utökning av rektors och lärares tidigare disciplinära befogenheter 

gentemot eleven. Grundskoleförordningen delger om bestämmelser i grundskolan utöver vad 

som föreskrivs i skollagen. I den framgår det att det är rektorns ansvar att det finns 
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ordningsregler för varje skola och att dessa ska vara utarbetade av lärare, övrig personal samt 

företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare (Grundskoleförordningen kap. 6 § 8b).  

I Lpo 94 (2004) formuleras skolans mål och riktlinjer. Under rubriken normer och värden står 

det beskrivet att skolan ska arbeta aktivt för att eleverna skall förstå samhällets värderingar 

och känna sig delaktiga i dessa. Under rubriken skolans riktlinjer skrivs att alla som arbetar i 

skolan skall arbeta för att eleverna utvecklar och känner samhörighet med sin grupp, men 

också att eleverna ska utveckla ansvar och lojalitet för varandra. Läraren skall tillsammans 

med eleverna skapa regler för arbetet i skolan och samhörigheten i den egna gruppen (Lpo 94, 

2004). 

 

Sammanfattningsvis menar vi att lärare av idag får motstridiga signaler av vilken ordning de 

förväntas skapa och hålla i skolan. Regeringens nya tillägg till skollagen ger läraren större 

makt att disciplinera medan samhällets utveckling, som skolan alltid har speglat, förespråkar 

horisontala organisationer, större inflytande och ett rikare medbestämmande för eleverna. Det 

uppfattar vi som två motpoler. Som blivande lärare är det viktigt att kunna arbeta i en skola 

där arbetsklimatet är tryggt för alla och att en god ordning finns. Detta anser vi är den ultimata 

miljön för det vi anser vara skolans huvudsyfte: att förmedla kunskaper och sociala värden 

som eleven kommer att kunna ta till sig och ha användning av nu och i sin framtid. Detta 

anser vi kräver att de regler som finns inom skolan ska respekteras av och vara väl förankrade 

hos alla som har skolan som arbetsplats, både elev och vuxen.  

 

För att, i samspel med elever, kunna forma betydelsefulla regler som kan förväntas inneha en 

stark kraft är syftet med vårt examensarbete att undersöka om elevers sätt att värdera och 

resonera kring skolregler skiljer sig åt beroende på regelkategori. Vi vill få ökad kunskap om 

hur elever värderar regler vilket ska ge oss bättre förmåga att vägleda i skapandet av 

meningsfulla regler som eleverna värderar högt. Vår tanke är att om de regler som klassen 

eller gruppen har beslutat ska gälla, värderas högt ser vi att i förlängningen att detta kommer 

att bidra till en god lärandemiljö i skolan. 
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2 Teori och forskning om elevers perspektiv på regler 
I detta kapitel görs en inledande redogörelse för begreppet regler. Därefter presenteras 

domänteorin och domänteoretiska forskares resultat om barns och ungdomars värderingar av 

och resonemang kring regler och handlingar. Kapitlet avslutas med en svensk studie om 

skolregler och elevers meningsskapande av skolregler. 

 

2.1 Definition av begreppet regler 

Eftersom vår studie handlar om elevers perspektiv på regler i skolan så behöver vi först utreda 

vad begreppet regler innebär. I litteraturen förekommer både begreppen normer och regler. 

Vissa forskare använder begreppen som synonyma medan andra menar att regler är samma 

sak som formella normer (för en diskussion, se Thornberg 2006a). Vi har valt att här använda 

dem som synonyma begrepp. 

 

2.1.1 Informella och formella regler 

Normer eller regler utgör ”föreskrifter för medlemmarna i ett samhälle eller i en grupp om 

vilka handlingar som är önskvärda, passande eller rätta och vilka handlingar som är icke-

önskvärda, opassande, eller förbjudna” (Thornberg 2006b, s. 7). Vidare gör forskare en 

distinktion mellan informella och formella normer. Informella normer är de som inte är 

nedskrivna och inte uttalade, men vi lever efter dem ofta utan att reflektera då de förstås av 

alla utan att vi diskuterar dem (Thornberg 2006a). Angelöw och Jonsson (2000) uttrycker med 

en liknande beskrivning: att reglerna är dolda och kan vara svåra upptäcka för en utomstående 

(Angelöw & Jonsson 2000). Formella normer är de normer som är uttalade och brukar vara 

nedskrivna och som i skolans värld vanligen diskuteras (Thornberg 2000a).  

 

2.1.2 Reglers syfte och definition 

Regler är viktiga för den mänskliga samvaron och att reglerna har uppstått för att underlätta i 

den mänskliga samvaron (Angelöw & Jonsson 2000). Samuelsson beskriver regler som ett 

verktyg för lärare. Han menar att regler är till för att stödja läraren i ledandet av verksamheten 

i klassrummet, och med att upprätthålla ordning och disciplin (Samuelsson 2008). Reglerna i 

skolan är sociala konstruktioner av vad som är rätt, eftersträvansvärt och önskvärt beteende av 

eleverna samt om vad som kan anses vara motsatsen dvs. fel, avskyvärt och icke-önskvärt 
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beteende enligt Thornberg (2006b). Orlenius menar att om en norm formaliseras (dvs. blir en 

formell norm eller regel) blir den synligare och mer avgränsad. En formell regel är ofta 

försedd med en sanktion, till skillnad mot en informell regel. Orlenius uttrycker att våra regler 

och värderingar är tillsammans grunden för individens moral och kan definieras med 

begreppet handlingsföreskrifter (Orlenius 2001). Enligt Deweys (1957, i Colnerud 2004) 

tolkning är inte regler situationsspecifika. De talar inte om hur individen skall handla i en viss 

situation, utan är en sorts referenspunkter för det egna omdömet. Han uttrycker detta enligt 

följande ”a rule is a tool of analysis” (s.204). Dewey betonar att en moralisk situation oftast är 

extremt komplicerad, vilken kräver att individen innehar olika insikter för att kunna hantera 

situationen. Han menar att moraliska problem analyseras med hjälp av moraliska regler. 

Regler är med andra ord olika verktyg för att synliggöra problemet och försöka förstå dess 

mening. Värdet av moraliska regler menar Dewey beror på dess förmåga att nå den innersta 

betydelsen hos mänskliga handlingar. Regler är ägnade att ge individen en möjlighet att själv 

undersöka och ta ställning i moraliska frågor och är följaktligen värdefulla redskap att bära 

med sig från skolan till det vuxna livet (1957, i Colnerud 2004).  

 

I vår studie definieras skolregler som de regler i skolan, som lärare med eller utan elevers 

deltagande har bestämt ska gälla för elever och som talar om för dem vad som är tillåtna 

respektive icke-tillåtna beteenden i skolan. 

 

2.2 Domänteorin 

Domänteorin är en konstruktivistisk teori som handlar om hur barn och ungdomar konstruerar 

och utvecklar sina sociala kunskaper. Teorin har växt sig fram i främst USA. I den 

internationella forskningen om barns och ungdomars moraliska utveckling liksom i Sverige 

har teorin bidragit till den vetenskapliga diskussionen genom att den särskiljer moralitet, 

sociala konventioner och personliga preferenser. Enligt domänteorin konstruerar barn och 

ungdomar sin kunskap om det sociala livet genom sociala interaktioner med andra och med 

sin sociala miljö. Denna sociala kunskap organiseras i tre olika domäner: moralisk domän, 

konventionell domän samt personlig domän (Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 2001). 

Studier inom domänteorin innefattar intervjuer med barn och vuxna, samt observationer av 

interaktioner mellan barn och vuxna i både hem- och skolkontext. Det som domänteoretiker 

studerar är således hur barn och ungdomar utvecklar föreställningar om rätt och fel. 

Forskningen visar att de gör åtskillnader beroende på domän. 
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2.2.1 Moralisk domän 

Den moraliska domänen inom domänteorin omspänner hur barn och ungdomar konstruerar 

och utvecklar föreställningar som rör rättvisa, rättigheter och andras väl samt om handlingar 

som får konsekvenser för rättvisa och andras väl (Nucci 2001). Den moraliska domänen sätter 

fokus på generella eller universella karaktärsdrag som rör mellanmänskliga relationer. Ett 

exempel på detta är om en person blir slagen hårt så tillfogas personen smärta oavsett 

existensen av sociala normer. I den moraliska domänen blir då smärtan den inneboende 

konsekvensen av att slå. Det är den inneboende konsekvensen av handlingen som lägger 

grunden till moraliska värderingar (Colnerud & Thornberg 2003). De konsekvenserna är lika 

för alla individer, det vill säga att bryta mot moraliska handlingar som ovan nämnda exempel 

är fel oavsett kulturell bakgrund och miljö. Alltså är denna domän applicerbar på olika 

kontexter, samhällen och skilda kulturer. Forskning visar att barn och ungdomar betraktar 

handlingar som härleder från den moraliska domänen som obligatoriska, dvs. även om det 

fanns regler eller lagar som tillät handlingar stridande mot moralitet så anser de att en 

överträdelse mot dessa fel (för forskningsöversikter, se Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 

2001). 

 

2.2.2 Konventionell domän 

Den konventionella domänen innefattar föreställningar om sociala konventioner, dvs. alla de 

regler och normer vi dagligen rättar oss efter för att passa in samhället eller i olika sociala 

kontexter. Det innebär att individen utvecklar kunskapsmönster om sociala normer och 

förväntningar som är bundna till sociala och kulturella sammanhang. Konventioner innebär att 

individer uppför sig relativt konformt och förutbestämt i olika situationer. En skillnad som 

beskrivs mellan moralisk domän och konventionell domän är att den konventionella domänen 

är mer godtycklig och kontextbunden än den moraliska domänen (Nucci 2001; Thornberg 

2006b). Godtyckligheten kan beskrivas genom att en handling inte innebär någon inneboende 

konsekvens för individen (Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 2001). Exempel på detta: 

Elever i skolan förväntas följa konventionen att inte bära keps i klassrummet. Eftersom det 

inte finns några inneboende konsekvenser att bära keps eller inte, så kan skolan lätt ändra på 

den konventionen och tillåta eleverna att bära keps (Colnerud & Thornberg 2003; Thornberg 

2006b). Nucci (2001) menar att sociala konventioner fyller en central funktion i samhället, då 

det är de som reglerar att interaktionen mellan individer kan ske efter sociala förväntade 

beteenden som uppfattas som lämpliga för situationen (Nucci 2001). Det kan t.ex. omfatta hur 
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man bör klä sig, bordskick eller hur man tilltalar och hälsar på andra människor. 

Konventioner är beroende av regler och sociala normer som endast är tillämplig i den kontext 

den är konstruerad i (Colnerud & Thornberg 2003). Forskning visar att barn och ungdomar i 

både västerländska och icke-västerländska kulturer värderar moraliska överträdelser som mer 

allvarliga, fel och förtjänta av straff än konventionella överträdelser. Barn och ungdomar 

menar också att moraliska överträdelser är fel även om det inte finns sociala normer eller 

regler som förbjuder dem, till skillnad från konventionella överträdelser som de istället 

tenderar att uppfatta som okej att utföra om reglerna som förbjuder dem inte skulle finnas (för 

forskningsöversikter, se Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 2001). 

 

2.2.3 Personlig domän 

Utöver dessa domäner finns den personliga domänen vars handlingar inte är en fråga om rätt 

eller fel utan handlar om preferenser och egna val. Denna domän omfattar de egna val 

individen gör som val av vänner, aktiviteter och handlingar som fokuserar på den egna 

kroppen (Nucci 1981, 2001). Det är denna domän som fastställer individens personlighet och 

självuppfattning. Den personliga domänen refererar till den egna uppsättningen handlingar 

som en individ anser bara har att göra med den själv och därför ska inga andra kan bestämma 

över den. Den personliga domänen innefattar olika sociala handlingar som tillåter individen 

att skapa en egen personlighet som ger kontroll över individen själv. Forskning visar att små 

barn kan acceptera att vuxna går in och bestämmer över barnets personliga domän medan 

däremot äldre barn och ungdomar anser att personliga handlingar bör bestämmas av dem 

själva (för forskningsöversikter, se Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 2001). 

 

2.2.4 Domänöverlappning 

”Det finns många vardagliga situationer som entydigt kan hänföras till en domän - moralitet, 

konvention eller personligt val. Det finns också många vardagliga situationer som kan 

hänföras till flera domäner och som så att säga är domänöverlappande” (Colnerud & 

Thornberg 2003, s. 85). I sådana situationer kan människor skilja sig åt i fråga om hur de 

uppmärksammar och väger in information som kan hänföras till olika domäner, vilket kan 

leda till att olika personer kan komma att värdera och resonera kring situationerna på olika 

sätt (Nucci 2001).  
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Mellan domänerna moralitet och konvention har två olika former av domänöverlappning 

uppmärksammats av domänteorin (Colnerud & Thornberg 2003; Nucci 2001). Den ena är 

domänmixning och den andra är andra ordningens moraliska skeenden. I domänmixning är 

sociala konventioner i konflikt eller i harmoni med moraliteten. Domänmixning i konflikt 

mellan moralitet och konventioner är till exempel om det finns vissa könsnormer när det 

gäller familjesystem som resulterar i att ett av könen är mer privilegierat än det andra (dvs. 

sociala konventioner om hur man ska bete sig beroende på kön som samtidigt skapar orättvisa 

mellan könen). Domänmixning i harmoni mellan konvention och moralitet är till exempel när 

människor köar utanför en buss för att kliva på när det blir deras tur. Det skulle lika gärna 

uppstå trängsel i kön, men istället sker ett turtagande vilket ger en moralisk rättvisa.  

 

Den andra formen av domänöverlappning, andra ordningens moraliska skeenden, uppstår 

”när en överträdelse av en social konvention resulterar i psykologiskt illagörande hos andra 

som lever under konventionen” (Colnerud & Thornberg 2003, s. 86). Ett exempel som 

Colnerud och Thornberg beskriver när det gäller andra ordningens moraliska skeende är om 

en person anländer till en begravningsceremoni iklädd en baddräkt. Detta brott mot 

klädkonventionen om hur man bör vara klädd i begravningsceremonier i vår kultur skulle 

sannolikt leda till att man i situationen gör sörjande deltagare illa psykiskt. 

 

Domänöverlappning går att hantera på tre sätt: predominant betoning, inkonsistens och 

slutligen koordination.  Predominant betoning är när individen ensidigt utgår från en domän 

som den sedan väljer att handla utifrån. Inkonsistens innebär att individen osystematiskt 

”hoppar fram och tillbaka” mellan olika domäner utan att försöka överväga alla synvinklar 

och utgå från flera domäner samtidigt (Nucci 2001). Ett exempel på detta är, enligt Thornberg 

(2006b), att inledningsvis hålla fast vid att en situation är en fråga om ett eget personligt val 

för att senare helt lämna denna synvinkel utan att ha löst den och i stället uppfatta att 

situationen enbart ska hanteras utifrån en viss moralitet eller en viss konvention. Slutligen det 

tredje sättet av domänöverlappning: koordination är när individen utifrån flera domäner 

hanterar en händelse och väljer att försöka lösa ett problem i utifrån kombination av 

domänerna (Nucci 2001; Thornberg 2006). Colnerud och Thornberg (2003) menar att barn 

och ungdomar hanterar domänöverlappning på de tre följande grundläggande sätten: Antingen 

genom att överbetona en domän, låta en av flera domäner styra handlingen genom att vackla 

och dras mellan olika domäner utan någon koordination, eller slutligen genom det som kallas 
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interdomän koordination, dvs. att väga in alla överlappande domäner i beslutet (Colnerud & 

Thornberg 2003). 

 

2.3 Forskning om hur barn och ungdomar värderar handlingar, 
skolregler och elevers meningsskapande av dem. 

Vi har i våra efterforskningar över vetenskapligt underbyggd litteratur inom vårt ämne funnit 

en hel del olika studier gjorda utifrån domänteorin i andra länder. Vad det gäller relevant 

litteratur i vårt ämne som bygger på svenska studier, förutom Robert Thornbergs forskning 

har vi haft problem finna litteratur som vi med säkerhet kan säga bygger på forskningsresultat. 

Det finns det studier gjorda av Söderström (2006) samt Scherp och Scherp (2007) som 

handlar elever i skolan dock inte om meningsskapande i den tanke vi haft för vår studie. Detta 

skriver vi som ett led i att förklara varför vi inte har med någon ytterligare svensk studie som 

jämförelse till Thornbergs forskning å ena sidan och domänteoretikerna å andra sidan. Vi har 

med andra ord inte i litteraturen funnit någon mer studie gjord om elevers meningsskapande 

av skolregler i Sverige. Nedan följer först en redogörelse för domänteoretisk forskning om 

barn och ungdomars värdering av handlingar och efter en kortare sammanfattning av det 

stycket följer en redogörelse över Thornbergs forskning av skolregler och hur elever skapar 

mening av skolregler. 

 

2.3.1 Studier om hur barn och ungdomar värderar handlingar beroende 
på domän  

Nucci och Turiel (1978) har i sin observations- och intervjustudie studerat tio olika förskolor, 

med barn i åldrarna 2-5 år i Santa Cruz området i Kalifornien, USA. De ställde två hypoteser: 

Gör förskolebarn en särskiljning mellan moraliska händelser och konventionell händelser? 

Upplever förskolebarn socialt samspel olika i kontext med moraliska respektive 

konventionella händelser? De fann att barnen visade olika beteendemönster beroende på om 

det rörde sig om moraliska överträdelser eller konventionella överträdelser. Nästan allt 

gensvar på konventionella händelser (dvs. protester mot eller reaktioner på konventionella 

överträdelser) initierades av vuxna omkring barnet. I moraliska händelser var både barn och 

vuxnas gensvar ungefär lika stort. Med andra ord så tillrättavisade även barn andra barn i 

moraliska händelser. Det kunde ske genom uttalanden om handlingens konsekvenser och ofta 

med starka eller upprörda känslor och med en sanktion kopplad till händelsen. Intervjuerna 

med barnen visade också att överträdelser mot moraliska händelser ansågs vara fel oavsett om 
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det fanns eller saknades någon regel som styrde över sådana handlingar, vilket inte gällde 

fallet med konventionella överträdelser. Sådana handlingar var beroende av existerande regler 

för att anses fel (Nucci & Turiel 1978).  

 

Liknande resultat, dvs. att elever oavsett ålder tycker att det är fel att bryta mot normer som 

kan hänföras till den moraliska domänen även om det inte finns uttalade skolregler som 

förbjuder ett sådant agerande samt att elever anser att det är mer fel att bryta mot de moraliska 

skolreglerna än de konventionella, har också påvisats i en intervjustudie gjord av Nucci 

(1981). Studien omfattande 80 elever från ett medelklass område i Santa Cruz, Kalifornien i 

USA. Åtta elever av vardera kön fördelat på fem olika åldersgrupper inom skolan 

medverkade. Eleverna fick bedöma olika övertramp av skolregler. Han grupperade reglerna 

efter domänteorin i sitt resultat. De moraliska överträdelserna handlade om att slå eller skada 

andra, att stjäla och att orsaka förstörelse. De konventionella överträdelserna handlade om att 

äta godis och om att inte räcka upp handen och begära ordet innan de talade (Nucci 1981). 

Vidare har Smetana (1981) i sin studie visat att barn redan i förskoleåldern skiljer mellan 

moraliska och konventionella händelser. Studien visade även att små förskolebarn tycker att 

moraliska överträdelser förtjänar mer straff än konventionella överträdelser. Barnen tenderar 

att bedöma överträdelser av förskolans moraliska regler som fel, även om reglerna är 

informella och inte bestämda i förskolan. Överträdelser av konventionella regler ansågs bara 

vara fel om reglerna var formella och fastslagna av förskolan. I studien fanns inga 

könsskillnader. I Smetanas (1981) studie om förskolebarns begreppsbildning av moralitet och 

sociala regler deltog 44 barn, i åldrarna två till sex år samt fyra till nio år på två daghem i 

närheten av en stad i nordvästra USA. Barnen intervjuades, och för att säkerställa 

trovärdigheten i forskningen intervjuades 14 av deltagarna efter två till tre veckor igen. 

Frågorna handlade om vad de ansåg om fem olika händelser utifrån moraliska domänen och 

fem olika händelser utifrån den konventionella domänen. Frågorna om moral handlade om ett 

barn som tillfogade ett annat barn skadas, knuffar, stöld, vägran att dela med sig och utsätta 

ett annat barn för obehag. De konventionella frågorna berörde händelser som att vägra att 

delta i leken visa och berätta, vägran att sitta i samlingen, vägran att be bordsbön, inte sätta 

tillbaka leksakerna på rätt plats och om att inte ställa sina tillhörigheter på avsedd plats 

(Smetana 1981). 

 

Smetana m.fl. (1999) genomförda studie i New York, USA, bygger på intervjuer med 55 

förskolebarn (ca 3-5 år gamla). Av barnen som var med studien hade 36 barn varit med om 
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fysisk misshandel eller blivit försummade. De övriga 19 barnen hade inte erfarenhet av 

misshandel eller försumning. Studiens syfte var att ta reda på hur dessa barn bedömde 

hypotetiska respektive verkliga moraliska överträdelser.  Barnen blev intervjuade utifrån sex 

hypotetiska frågor om moraliska överträdelser. Resultatet från studien belyser en mer generell 

utveckling av den moraliska omdömesförmågan. Alla barnen ansåg moraliska överträdelser 

som mycket allvarliga, förtjänta av straff och att sådana handlingar var fel även om regler 

saknades. Alla deltagande barn skattade oprovocerade moraliska överträdelser som mer 

allvarliga än moraliska överträdelser som var beskrivna som provocerande av andras 

handlingar. Varken kön eller huruvida barnen varit misshandlade och försummade eller ej, 

påverkade värderingen av överträdelsernas allvar eller om de förtjänade en straffåtgärd. 

Resultatet visar att barnen i studien fokuserade mer på de inneboende konsekvenserna för 

andra av ett agerande utifrån hypotetiska förklaringar än av ett faktiskt agerande vid moraliska 

överträdelser (Smetana, m.fl. 1999). 

 

Tisak och Turiel (1984) bygger sina resultat på sin studie av 90 barn jämt fördelat över 

åldrarna 7-11 år. Studien är utförd i San Francisco Bay i Kalifornien, USA. Barnen 

intervjuades om tre olika scenarier, varav två var rörande moraliska regler och en var rörande 

prudentala regler (regler som förbjuder elever att utföra handlingar som skadar eller kan skada 

dem själva). De moraliska scenarierna handlade dels om att en elev knuffade en annan så den 

blev skadad, dels om stöld från en elev till en annan. Det prudentala scenariot handlade om att 

ett barn sprang i regn (vilket var förbjudet) och ramlade och skadade sig. Denna studie visade 

att barnen ansåg att det var mer fel att bryta mot moraliska regler än mot prudentala regler. De 

yngre deltagarna ansåg att det var mer fel att bryta mot den moraliska regeln som omfattade 

fysisk skada jämfört med den om stöld. De äldre däremot ansåg att det var lika fel att bryta 

mot moraliska regler oavsett om de rörde fysisk skada eller stöld. Som skäl till varför de 

bedömde de moraliska regelöverträdelserna som fel hänvisade de till sociala frågor i form av 

negativa konsekvenser för andra människors väl och appell till rättigheter. Skälen som barnen 

gav till överträdelse av den prudentala regeln handlade om icke-sociala negativa konsekvenser 

för aktören själv. Den prudentala regeln ansågs vara mindre fel att bryta mot än den moraliska 

regeln, och med deltagarnas stigande ålder så ökade andelen som tyckte att det var upp till 

individen att själv bestämma om den ville springa i regn, trots risken att halka (Tisak & Turiel 

1984).  
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Det finns fler studier t.ex. följande av Nucci och Weber (1995) där forskningsresultatet visar 

att med stigande ålder så anser individen att den personliga domänen ska styras av individen 

själv och inte av regler eller vuxna. De har genomfört omfattande observationer och intervjuer 

över hur mödrar och deras barn interagerar för att undersöka hur barns personliga domän 

utvecklas i det sociala samspelet med mödrar. Studien gjordes på 20 barn, i åldrarna tre till 

fyra år och deras mödrar i en förort till en stor stad i mellanvästern i USA.  Samtliga barn 

levde i familjer där föräldrarna var gifta och sammanboende med varandra.  Forskarna 

studerade hur samspelet mellan barn/moder sker i olika situationer som exempelvis 

morgonens tandborstning, fri lek, måltider till godnatt proceduren på kvällen. Det visade sig 

att mödrarna mestadels av tiden använde direkta tillrättavisningar och tilltal som t.ex. du får 

inte svära. Skillnaden som framkom var att mödrarna däremot i händelser som rörde barnets 

personliga varande visade respekt för barnets personliga domän eller personliga domän i 

överlappning med någon av de andra två domänerna. Det visade sig genom att mödrarna ofta 

förhandlade i denna typ av händelser. Barnen utmanade å andra sidan nästan aldrig sina 

mödrar i händelser rörande moraliska och konventionella händelser. Det framkom i 

intervjumaterialet att mödrarna ansåg att det var viktigt att låta barnen göra egna val för att de 

ska utveckla självkänsla och oberoende. Studien visade att personlig domän utvecklas i 

samspelet mellan barnets egna krav, vuxnas påverkan och förhandling med vuxna (Nucci & 

Weber 1995). Som ett förtydligande ger vi även Thornbergs (2006b) tolkning av studiens 

resultat i sin avhandling enligt följande: ”Det precisa innehållet i vad som tillhör det 

personliga kommer således att variera som en funktion av det allmänna system av 

konventioner inom vilket barnet rör sig och agerar, samt i vilken utsträckning som barnet 

lyckats etablera ett område av personlig kontroll i dess sociala samspel med vuxna och andra 

barn” (s. 24).  

 

Yau och Smetanas (2003) studie visade att kinesiska barnen ville bestämma mer själva och ha 

personlig frihet. Studien visar även att det var viktig för barnen att själva bestämma 

exempelvis val av mat, sina aktiviteter och sina lekkamrater. Medan de tyckte att de själva 

skulle få bestämma över sådant så ansåg de att föräldrarna och lärarna skulle bestämma över 

frågor som rör moral och sociala konventioner. Moraliska överträdelser bedömdes som 

mindre tillåtande, mer allvarliga och mer fel oberoende av auktoriteter jämfört med 

konventionella överträdelser. Yau och Smetana genomförde studien i Hongkong, Kina. 

Studien omfattade intervjuer med 61 st. kinesiska förskolebarn i åldrarna fyra till sex år. De 

har intervjuat barnen om vad de anser om familjens moral, sociala konventioner och 
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personliga händelser. Studien gick till enligt följande: Det presenterades sju olika berättelser 

för barnen och som handlade om vardagliga företeelser. Därefter fick barnen ta ställning 

utifrån alternativen om de ansåg att handlingen var bra eller inte bra, dåligt, lite dåligt eller 

mycket dåligt. Sedan fick barnen även svara på varför de svarat så (Yau & Smetana 2003). 

 

2.3.2 Sammanfattning av domänteoretiska studier av moral, konvention 
och personlig domän 

Sammanfattningsvis så visar studier vi nämnt att barns förmåga att särskilja olika domäner är 

redan utvecklad i förskoleåren (Nucci & Turiel 1978; Smetana 1981). Barn anser att 

överträdelser mot moraliska händelser är fel även om det saknas en regel som styr över sådana 

handlingar (Nucci 1981; Nucci & Turiel 1978; Smetana 1981; Smetana m.fl.1999). 

Överträdelser mot de moraliska reglerna värderas av barnen som mer fel än överträdelser mot 

de konventionella reglerna (Nucci 1981). Moraliska överträdelser anses också förtjäna mer 

straff än konventionella överträdelser (Smetana 1981; Smetana m.fl. 1999). Överträdelser mot 

den konventionella domänen ansågs endast vara fel om reglerna var formella och fastslagna 

av skolan (Smetana 1981). Personlig domän konstrueras efter samspel mellan barnets egna 

krav, vuxenpåverkan och förhandling med vuxna. Barn utmanar nästan aldrig vuxna i 

moraliska och konventionella händelser (Nucci & Weber 1995). De prudentala reglerna 

uppfattas som mindre fel att bryta mot än de moraliska, och med stigande ålder anser barnen 

att de har rätt till ett självbestämmande över det som rör den egna personen (Tisak & Turiel 

1984; Yau & Smetana 2003).  

 

2.3.3 Svensk forskning om skolregler och elevers meningsskapande av 
skolregler 

Thornberg (2006b) utförde en studie under åren 2002 till 2004 i en medelstor svensk stad. 

Totalt deltog sex skolklasser i olika årskurser. Fältstudien kom att omfatta 141 elever, varav 

63 elever var flickor och övriga var pojkar. Av dessa intervjuades 139 elever i sammanlagt 49 

smågrupper (2-4 elever i varje grupp). Även lärarpersonal intervjuades. Thornberg har bl.a. 

haft domänteorins grundtankar om domäner som förklaringsmodell i bakgrunden men sedan 

bearbetat och förbättrat den genom att skapa och lyfta fram ytterligare kategorier. Han menar 

att det krävs flera domäner alternativt att den konventionella domänen teoretiskt behöver 

utvecklas och inrymma subdomäner för att bättre fånga nyanserna i elevernas 

meningsskapande av skolregler. Domänteorin blir alltför generaliserade och grov i sin 

bedömning medan Thornbergs kategorisering möjliggör ett utförligare resultat.  
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Samtliga regler som fältstudien observerat har kategoriserats i fem kategorier: 

• Relationella regler 

• Skyddande regler 

• Strukturerande regler 

• Personella regler 

• Etikettsregler 

 

Relationella regler handlar om hur man ska vara och bete sig mot andra. Kategorin rymmer 

t.ex. regler som: man får inte slåss, man får inte säga fula ord riktade till någon, man ska vara 

snäll, man ska visa andra respekt och man ska bry sig om varandra. De skyddande reglerna 

handlar om säkerhet och hälsa. Denna kategori innefattar förbud mot att utsätta sig själv eller 

andra för olycksrisk. Kategorin rymmer t.ex. regler som: man ska inte springa i korridorer, 

man får inte äta godis på skolan och man får inte cykla på skolgården. De strukturerande 

reglerna syftar till att ordna och upprätthålla de aktiviteter som pågår i skolan. Kategorin 

rymmer t.ex. regler som: man får inte prata under lektionen eller samlingen när läraren talar 

utan vänta tills man fått ordet, man ska inte strosa runt i klassrummet och man ska inte sitta 

och leka under lektionen. De personella reglerna handlar att eleverna ska ta eget ansvar över 

sina handlingar och sig själva. De personella reglerna kan delas upp i tre underkategorier: 

regeln om personligt ansvar (t.ex. regler om att stå för sina handlingar och inte ljuga), regeln 

om förtänksamhet (t.ex. regler om att man ska tänka sig för innan man handlar och handla 

utifrån det), och regeln om att göra sitt bästa (t.ex. att man ska göra så gott man kan). 

Slutligen omfattar etikettsregler sedvänjor eller traditioner i skolan eller i samhället om hur 

man ska uppföra sig i sociala sammanhang som inte omfattas av de relationella reglerna. 

Kategorin rymmer t.ex. regler som: man får inte ha keps eller mössa på sig inne, man får inte 

tugga tuggummi och man ska ha ett vårdat språk. Dessa kategorier överlappar i viss mån 

varandra, precis som domänerna i domänteorin i viss utsträckning överlappar varandra. 

 

Thornbergs (2006b, 2008) forskning visar att elever resonerar olika kring regler beroende på 

vilken av de fem olika kategorierna som de kan hänföras till. Eleverna anser att relationella 

regler är de absolut viktigaste i skolan. Överträdelser av relationella regler bedöms vara fel av 

eleverna. De anser att det skulle vara fel att utföra de handlingar som relationella regler 

förbjuder även om dessa regler skulle tas bort från skolan. Primärt hänvisar de till 

handlingarnas fysiska eller psykiska illagörande konsekvenser för andra, men ibland hänvisar 
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de även till mer abstrakta relationella normer eller värden som rättvisa, allas lika värde, 

omsorg och respekt. 

 

Några av eleverna anser även att de skyddande reglerna är bland de viktigare reglerna i 

skolan. De hänvisar då till de skyddande reglernas uppgift att förebygga elever från att 

utsättas för skada och olycksrisker. Enligt eleverna har både relationella regler och skyddande 

regler en funktion att skydda mot skador och smärta, och att göra skolan till en trivsam och 

trygg arbetsplats. En del skyddande regler tycks uttrycka en domänöverlappning mellan den 

moraliska domänen och den personliga domänen (t.ex. att man inte får cykla på skolgården 

eller springa inomhus) medan andra tycks kunna knytas mer till den personliga domänen (t.ex. 

att man inte får äta godis eller leka där det är is). Dessutom kan en del skyddande regler 

diskuteras i termer av domänöverlappning mellan den personliga domänen och den 

konventionella domänen (att t.ex. inte tugga tuggummi som både är skadliga för tänderna och 

”opassande” i klassrummet).  

 

Utöver detta är det flera elever som hävdar att strukturerande regler är viktiga, eftersom de 

värnar om skolans verksamhet. Vissa elever menar att även om regler som förbjuder 

strukturerande regelöverträdelser skulle tas bort, är det fel att bryta mot dessa regler. 

Elevernas meningsskapande av regler varierar mellan olika regelkategorier. I anknytning till 

de strukturerande reglerna motiveras dessa primärt av strukturerande förklaringar, dvs. att 

överträdelser mot dem stör eller förstör lektionen, stör arbetsron, stör koncentrationen etc. 

Etikettsreglerna värderas vanligtvis som minst viktiga eller till och med som onödiga. 

Eleverna har svårt att motivera och konstruera mening med etikettsregler. Detta hör ihop med 

att eleverna ofta inte ser någon poäng med sådana regler, att de förklaringar som lärare har 

angivit inte uppfattas troliga eller att de helt enkelt anser att sådana regler är godtyckliga.  

 

Thornberg (2008) drar slutsatsen att det åtminstone följande två kriterier verkar behöva 

uppfyllas för att elever ska acceptera en regel. För det första måste de se en poäng med regeln. 

För det andra måste poängen bakom regeln uppfattas som rimlig och trovärdig. Men även om 

en regel värderas som rimlig av eleverna, är det ingen garanti för att denna regel alltid 

efterföljs. Eleverna poängterar många orsaker som skulle kunna vara en ursäkt till att bryta 

mot regler. Till exempel att: eleven är arg, brister i kontroll, glömde bort regeln, kände ett 

förväntat beteende genom grupptryck eller inte insåg effekten av regelöverträdelsen är några 

av de skäl som uppges (Thornberg 2006b).  
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Det framkom också i studien att många elever kritiserar vissa lärarbeteenden och vissa av 

skolans regler (i synnerhet etikettsregler). Denna kritik framfördes dock endast under 

intervjuerna – aldrig under observationerna i klassrummen eller i interaktionerna mellan 

elever och lärare. Det skedde med andra ord inte verbalt direkt till någon lärare på skolan. 

Thornberg (2006b) menar att regler i större utsträckning bryts, om de inte har en övertygande 

motivering som grund.  

 

Thornberg (2006b) menar att hans forskning visar att domänteorin är otillräcklig. Mot 

bakgrund av det kategorisystem av regler som han konstruerat utifrån forskningsdata och 

elevers resonemang och värdering av regler kan den konventionella domänen i domänteorin 

utmanas, problematiseras och utvecklas. Det som Nucci (2001) och andra domänteoretiker 

benämner som sociala konventioner, alltså tillhörande konventionell domän är enligt hans 

avhandling en sammanslagning av strukturerande regler och etikettsregler.  
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3 Syfte och hypoteser 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om elevers sätt att värdera och resonera kring 

skolregler skiljer sig åt beroende på regelkategori. Detta gör vi genom att ställa följande 

hypoteser.  

 

3.1 Hypoteser  

Utifrån de resultat som domänteorin och Thornberg påvisat kommer vi att pröva följande 

hypoteser i vår studie: 

• Eleverna bör anse att det är mer fel att göra moraliska överträdelser än andra typer av 

överträdelser. 

• Eleverna bör tycka att det är minst fel att göra etikettsöverträdelser jämfört med andra 

typer av överträdelser.  

• Vi förväntar oss att elevers sätt att resonera kommer att bero på vilken regelkategori 

överträdelsen kan hänföras till: (a) elever kommer främst att ange moraliska skäl i 

relation till moraliska överträdelser, (b) elever kommer främst att ange strukturerande 

skäl i relation till strukturerande överträdelser, (c) elever kommer främst att ange 

skyddande skäl i relation till skyddande överträdelser, och (d) elever kommer främst 

att ange konventionella skäl i relation till etikettsöverträdelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vårt val av metod, deltagare, urval, enkätkonstruktion, 

genomförande, etiska hänsynstagande och principer, databearbetning, analysmetod och 

bortfall av data.  Metoddiskussion har vi valt att göra senare: i kapitel 6. Diskussion. 

 

4.1 Deltagare och urval  

För att komma i kontakt med elever i olika klasser har vi gjort ett så kallat  

tillgänglighetsurval. Vi har valt att använda oss av åtta klasser från fyra olika skolor. 

Samtliga deltagande skolor finns i en kommun i en storstadsregion i Mellansverige. En kort 

beskrivning av de deltagande skolorna se tabell 1. 

 

Tabell 1  
 
Samtliga deltagande skolor 

 

Fingerat namn Skolans geografiska 
placering 

Årskurs Upptagningsområde 

 
A-skolan 

 
Förort till stad 

 
F-9 

 
Villa- och flerfamiljs 
bebyggelse 

 
B-skolan 

 
Lantlig miljö i en stads 
ytterområde 

 
F-6 

 
Villa- och landsbygds 
bebyggelse 

 
C-skolan 

 
Lantlig miljö i en stads 
ytterområde 

 
F-6 

 
Villa- och landsbygds 
bebyggelse 

 
D-skolan 

 
Innerstadsområde 

 
F-6 

 
Flerfamiljsbebyggelse 

 
 
I studien deltog 202 elever fördelat på 103 flickor och 99 pojkar. Elevernas åldersfördelning 

var mellan 10 och 13 år med en medelålder på 11,2 år. Följande är den exakta 

åldersfördelningen: 56 elever är 10 år, 77 elever är 11 år, 43 elever är 12 år och 26 elever är 

13 år. Åldersfördelningen i procent se figur 1. 
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Figur 1 

Fördelning av elevernas ålder i procent 

 

4.2 Enkätkonstruktion 

Vi har valt att använda oss av enkät som mätinstrument. I vår enkät frågar vi deltagarna vad 

de anser efter att regler är borttagna. Enkäten, i sin helhet bifogas detta arbete som bilaga 1.  

 

Vi har konstruerat enkäten tillsammans med vår handledare. Utgångspunkten för 

enkätkonstruktionen har varit den domänteoretiska forskningen, (Colnerud & Thornberg 

2003; Nucci, 2001), dess beskrivning av intervjuförfarandet med barn och ungdomar, (Nucci 

1981, 2001; Nucci & Turiel 1978; Nucci & Weber 1995; Smetana 1981; Tisak & Turiel 1984; 

Yau & Smetana 2003), samt Thornbergs forskning om skolregler och hur elever konstruerar 

mening av skolregler (Thornberg 2006b, 2008). 

 

Vår enkät, som avser att undersöka hur elever värderar och resonerar kring regler med hjälp 

av vinjetter där de får ta ställning vad de själva anser om fiktiva elevers handlingssätt, efter att 

regler som förbjuder de ageranden eller beteenden som de i vinjetterna utför har tagits bort av 

lärarna på skolan. Enligt Bryman (2002) så innebär denna form av s.k. vinjettfrågor att 

kontexten i frågan ger deltagaren möjligheten att lättare bilda sig en konkret uppfattning av 

situationen. Det innebär att risken för att deltagaren svarar oreflekterat minimeras. Själva 

grundidén om att låta elever värdera och resonera kring överträdelser som sker efter det att 

regler som förbjuder dem har avlägsnats har vi hämtat från en etablerad intervjumetodik som 

används i den domänteoretiska forskningen. Det är ett sätt att undersöka hur viktig eleverna 

egentligen tycker att regler är. Om de verkligen anser att en regel är viktig så bör de också 

18 
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anse att handlingen som regeln förbjuder är fel även om regeln togs bort (se Nucci, 2001). I 

den domänteoretiska forskningen brukar barn eller ungdomar få värdera överträdelser utifrån 

färdiga svarsalternativ med skalor som är dikotoma (”okay” eller ”not okay”), tregradiga 

(”okay”, ”little bad” eller ”very bad”), eller fyrgradiga (”ok”, ”a little bit bad”, ”very bad” 

eller ”very, very bad”) (se t.ex. Smetana, 1981; Yau & Smetana, 2003). Vi valde dock att 

komplettera med ett neutralt svarsalternativ i betydelsen av att ge uttryck för att man inte vet 

eller inte förmår ta ställning (dvs. ”vet ej” – jämför Bryman 151-153; Trost 2001, s. 72, 85). 

Tisak och Turiel (1984) har i sin studie använt en fiktiv skola som utgångspunkt i sina 

frågeställningar. Utifrån bl.a. deras studie har vi diskuterat och slutligen beslutat för att också 

använda en fiktiv skola där händelseförloppet i våra frågor utspelar sig. Detta bland annat för 

att säkerställa att deltagarna inte på något sätt skall tro att det i deras skola tagits bort regler 

som förbjuder t.ex. mobbning eller annan kränkande behandling. Efter varje vinjett ombeds 

eleverna värdera beteendet som utförs i en femgradig Likertskala (helt ok, ganska okej, vet 

inte, ganska dumt och mycket dumt) och därefter besvara en öppen följdfråga: Varför tycker 

du så?  

 

Följdfrågan: Varför tycker du så? följs av några blankrader där deltagarna kan skriva sitt svar. 

För att deltagarna lättare ska komma igång med att skriva sitt svar har vi påbörjat 

svarsmeningen med orden: Jag tycker så. 

 

Enkäten innehåller åtta vinjetter – två vinjetter per regelkategori utifrån Thornbergs (2006b) 

kategoriseringsmodell. Thornberg delar in skolreglerna i fem olika kategorier, varav vi valt att 

använda fyra kategorier – relationella regler (A), strukturerande regler (B), skyddande regler 

(C) och etikettsregler (D) – eftersom de är dessa fyra kategorier som Thornberg (2006b, 2008) 

använder sig av i sina gruppintervjuer med elever. De åtta vinjetterna hänförs till 

regelkategorierna enligt följande ordning i enkäten: relationell, strukturerande, skyddande, 

etikett, etikett, skyddande, strukturerande, relationell. Det innebär att ordningen på scenariona 

i vår enkät är A, B, C, D, D, C, B, A. Det betyder att fråga ett och åtta handlar om relationella 

regler. Fråga två och sju handlar om strukturerande regler. Fråga tre och sex handlar om 

skyddande regler och slutligen fråga fyra och fem handlar om etikettsregler. Denna ordning 

har vi utformat för att hantera den s.k. ordningseffekten (dvs. att den ordning som 

testbetingelserna – i det här fallet de fyra regelkategorierna – som presenteras för deltagarna 

skulle kunna bli en felkälla som påverkar hur de responderar) och den s.k. överföringseffekten 
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(dvs. att föregående testbetingelse eller testbetingelser påverkar hur deltagarna responderar i 

efterföljande testbetingelse). 

 

4.3 Genomförande av enkäten 

Vi har själva besökt de deltagande skolorna och informerat eleverna om vår studie. Vi har 

muntligt redogjort för de forskningsetiska hänsynstaganden och principer vi arbetat utifrån. 

Efter detta har vi delat ut enkäten och låtit de elever som valt att delta svara anonymt. 

Insamlandet av enkäterna har skett i direkt anslutning till att elever blivit färdiga. Vid några 

tillfällen har vi läst enkäten högt för deltagare som haft behov av denna läshjälp. 

 

4.4 Etiska hänsynstaganden 

Colnerud (2008) menar att informanter och deltagare har rätt till en rimlig etisk behandlig. 

Vad innebär det utifrån vår studies förutsättningar? Vi har valt att hantera deltagarna och det 

insamlade materialet med respekt, varsamhet och utan att deltagarna på något sätt utsätts för 

någon skaderisk. Vi har även lagt stor vikt vid att tacka deltagarna i vår enkät för deras 

medverkan.  

 

4.4.1 Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principer Bryman (2002) tar upp kan sammanfattas: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Dessa fyra principer har vi 

arbeta utifrån. Vi har tillgodosett de forskningsetiska principerna genom att inför utdelningen 

av enkäten informera eleverna om vilka vi är och vårt syfte med studien. Informationen vi gav 

eleverna var enligt följande:  

• Vi talade först om att vi med enkäten ville undersöka vad de som elever själva tycker är okej 

och inte okej i hur man beter sig på en skola. (informationskravet) 

• Deltagandet är helt frivilligt och att de får avbryta sin medverkan i enkäten. (samtyckeskravet) 

• Enkäten går inte på något sätt att återkoppla till dem som enskild individ, utan blir helt 

anonym och att vi avkodar samtliga skolor och dess geografiska område. Vi var tydliga med 

att poängtera att lärarna inte skulle få läsa vad de har svarat, och att de inte skulle svara som 

andra tyckte utan svara som de själva tyckte. (konfidentialitetskravet) 

• Materialet kommer endast att användas till forskningsstudier. (nyttjandekravet) 
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För att ytterligare värna om deltagarna har vi valt att rätta stavningen i de öppna svaren om vi 

använt dem som citat i vår uppsats. 

 

4.5 Databearbetning 

Vi har valt att efter insamlandet av enkäterna numrera dessa. Dock utan att ett visst nummer 

går att återkoppla till en viss skola och klass för att värna om deltagarens anonymitet. Vi har 

använt oss av Excels dataprogram för att registrera svaren. Därefter har enkätdata överförts 

till och bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 16.0.  

 

4.5.1 Kodning av det empiriska materialet 

De slutna svarsalternativen i varje vinjett har registrerats utifrån en Likertskala (Bryman 

2002). Det innebär att svarsalternativet helt ok fått värdet 5, ganska ok värdet 4, vet inte värdet 

3, ganska dumt värdet 2 och slutligen får mycket dumt värdet 1 i samtliga åtta slutna frågor. 

Varje fråga har fått en bestämd bokstavskod där värdet på variabeln registrerats.  

 

De öppna frågorna har krävt betydligt mer arbete inför registreringen. De öppna följdfrågorna 

har vi kodat med hjälp av en kodnyckel som i stor utsträckning är konstruerad mot bakgrund 

av tidigare forskning och i viss utsträckning utarbetats utifrån s.k. post-coding (Bryman 2002) 

som innebär att vi har skapat några koder när samtliga besvarade enkäter genomlästs. 

Det är brukligt inom domänteorin att använda tre huvudkoder eller kategorier: Moraliska skäl, 

konventionella skäl och självbestämmande skäl (se bl.a. Nucci 2001). Thornberg (2006b) har 

använt fyra huvudsakliga kategorier i sin studie (relationella förklaringar, strukturerande 

förklaringar, skyddande förklaringar och etikettsförklaringar). Vi har valt att använda oss av 

ännu fler koder. 

 

Av de öppna frågornas skälkategorier härleds tre till domänteorin, två till Thornbergs 

forskning och ytterligare tre skälkategorier har vi konstruerat i samarbete med vår handledare. 

De sistnämnda tre skälkategorierna har utvecklats genom att göra kvalitativa jämförande 

analyser av elevers svar i det empiriska materialet. Vår studies samtliga skälkategorier och 

deras definitioner sammanfattas i tabell 2.  
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Tabell 2 

 
Kodnyckel 
Skälkategori Definition av kategori Härleder från 
 
Moraliska skäl 

 
Skäl som hänvisar till andras väl, rättvisa och värden som 
altruism, omsorg, allas lika värde, respekt och hänsyn; anser 
att en handling är fel genom att peka på att handlingen har 
konsekvenser som gör andra illa fysiskt eller psykiskt, att 
aktören agerar egoistiskt (och inte tänker på eller bryr sig 
om andra), att det blir/ är orättvist, kränkande eller 
respektlöst mot andra. 
 

 
Domänteorin 

Konventionella 
skäl 

Skäl som hänvisar till auktoritet, regler, sociala normer, 
sociala förväntningar, sociala vanor, tradition, smak eller 
majoritetens beteenden; förklarar genom att säga saker som 
att det är ”fel”, ”rätt”, ”snällt”, ”dumt”, ”bra”, eller ”dåligt” 
utan utveckla det vidare; förklarar att handlingen är okej 
genom att hänvisa till att regeln är borta.  
 

Domänteorin 

Självbestämmande 
skäl 
 

Skäl som hänvisar till att det är eller borde vara upp till var 
och en att själv få bestämma om man ska få utföra 
handlingen eller inte; hänvisar till att man behöver frihet att 
få göra lite som man själv vill. 
 

Domänteorin 

Strukturerande 
skäl 

Skäl som handlar om att aktiviteter ska fungera, att de inte 
ska störas eller förstöras, eller att de som deltar i 
aktiviteterna inte ska störas eller bli förhindrade; anser att en 
handling är fel genom att peka på att handlingen leder till att 
aktiviteten (lektionen, undervisningen, skolarbetet, arbetsron 
etc.) störs eller förstörs eller att de som deltar i aktiviteten 
(elever eller lärare) blir störda eller förhindrade (t.ex. inte 
hör, kan inte koncentrera sig, lär sig inget). 
 

Thornberg 

Skyddande skäl Skäl som hänvisar till att handlingen leder till negativa 
fysiska eller psykiska konsekvenser för aktören själv (t.ex. 
ohälsa) eller leder till att det kan uppstå olyckor där aktören 
själv eller andra kan råka bli skadade. 
 

Thornberg 

Indifferenta skäl Skäl som hänvisar till att det inte gör någon skillnad, inget 
händer, att handlingen inte resulterar i negativa 
konsekvenser; hänvisar till att det är okej så länge man inte 
stör eller beter sig på ett sätt att andra far illa.  
 

Kvalitativ 
analys av 
enkätdata  

Nöjesskäl Skäl som hänvisar till att något kul, lustfyllt eller 
viljeframkallande (saker man vill eller känner för att göra) 
eller för att aktören vill undvika eller undslippa något som är 
tråkigt, jobbigt, inte vill, inte känner för eller inte har lust 
med. 
  

Kvalitativ 
analys av 
enkätdata 

Impulsskäl Skäl som hänvisar till något slags bristande impulskontroll i 
situationen, att inte tänka sig för, att inte kunna kontrollera 
sig själv. 

Kvalitativ 
analys av 
enkätdata 
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4.5.2 Analysmetod 

Vår handledare gav oss anvisningar om lämpliga statistiska metoder och hjälpte oss med att 

utföra dessa i SPSS 16, som är ett dataprogram för statistiska beräkningar. 

Vi har genomfört deskriptiv statistik genom att (a) ta reda på medelvärden och 

standardavvikelser när det gäller elevers värdering av överträdelserna och (b) utbredning i 

form av procent när det gäller de skäl som eleverna anger för hur de värderar överträdelserna. 

Mot bakgrund av detta har vi konstruerat tabeller. Deskriptiv statisk innebär att beskriva data i 

ett stickprov. Genom en mängd mätningar/siffror som man vill göra mer överblickbar med 

exempelvis spridningsmått och frekvenstabeller (Borg & Westerlund 2007). 

 

Därefter genomförde vi beroende t-tester för att undersöka om det förekom skillnader mellan 

hur eleverna bedömde de fyra olika typerna av överträdelser. Sammanlagt fem t-tester 

genomfördes (för närmare beskrivning av t-tester se. Borg & Westerlunds. 174 ff.). Det finns 

ett mätproblem med upprepade t-tester. Själva upprepningen påverkar den så kallade 

alfanivån (α-nivån), dvs. den nivå som man på förhand har bestämt när det gäller hur stor 

risken ska vara att felaktigt komma fram till att det finns en signifikant skillnad trots att det i 

verkligheten inte gör det. Vanliga α-värden är nivåerna 5 % och 1 % (dvs. i fem fall av 

hundra respektive i ett fall av hundra). Problemet med upprepade t-test är att ”om vi använder 

en alfanivå (α) på 5 % vid varje t-test så kommer den totala risken att vi av en slump får 

åtminstone ett signifikant resultat (givet att nollhypotesen1 egentligen är sann) naturligtvis att 

bli större än 5 % ” (Borg & Westerlund 2006, s. 238). För att hantera detta lät vi α vara på  

1 % (i stället för 5 %) för varje enskilt t-test. Enligt en formel som visar hur mycket α-värdet 

stiger per antalet tester kan vi visa att det totala α-värdet inte överstiger 5 %. (Borg & 

Westerlund 2006). Här är själva uträkningen: 1 – 0.995 = .049, dvs. 4.9 %.  

 

4.5.3 Bortfall av data 

Samtliga deltagare har svarat på samtliga slutna frågor, däremot finns det enkäter där de 

öppna svaren antingen har uteblivit eller så har svar getts som inte besvara själva frågan. 

Detta innebär ett visst internt bortfall, vilket dock är mycket litet i materialet. I gruppen som 

helhet finns 202 svarsmöjligheter per vinjett och öppen fråga (dvs. det är 202 elever som ska 

besvara frågan). Det interna bortfallet för varje öppen fråga är till antalet: 3, 13, 14, 11, 14, 

 
1 Nollhypotesen är hypotesen om att det inte finns någon effekt eller att det inte finns någon skillnad. Motsatsen 
är alternativhypotesen som antar att det finns en effekt eller en skillnad (Borg & Westerlund, 2006). 
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20, 16 och 9, vilket sammantaget blir 100 interna bortfall på sammanlagt 1616 (202 x 8) 

svarsmöjligheter. Det innebär i klartext ett totalt internt bortfall på 6 %.  
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5 Resultat 
Här redovisar vi resultatet av den deskriptiva statistiska analysen och av t-testerna.  

 

5.1 Värderingen av olika överträdelser 

Tabell 3 redogör för medelvärden och standardavvikelser i fråga om hur eleverna värderade 

de olika typerna av överträdelser (moraliska, strukturerande, skyddande och etikett). Enligt 

den Likertskala vi använde motsvarar värdet 1 svarsalternativet ”mycket dumt”, och värdet 5 

motsvarar svarsalternativet ”helt okej”. Att beakta i vid läsning av tabell 3 är att, som vi 

nämnt tidigare är fråga 1 och 8, 2 och 7, 3 och 6 samt 4 och 5 är sammanslagna i resultatet.  

 

Tabell 3 

Medelvärden och standardavvikelser för elevernas bedömningar av de överträdelserna som av 
lärarna blivit tillåtna 
 
 Moraliska 

överträdelser 
Strukturerande 
överträdelser 

Skyddande 
överträdelser 

Etiketts- 
Överträdelser 

 
Flickor (N = 103) 
 
 
Pojkar (N = 99) 
 
- - - - - 
 
10-åringar (N = 56) 
 
 
11-åringar (N = 77) 
 
 
12-åringar (N = 43) 
 
 
13-åringar (N = 26) 
 
- - - - - 
 
Totalt (N = 202) 
 
 

 
1.17 
(.42) 

 
1.20 
(.39) 

 
 

1.13 
(.34) 

 
1.13 
(.37) 

 
1.19 
(.35) 

 
1.44 
(.62) 

 
 

1.18 
(.41) 

 

 
1.89 
(.81) 

 
2.08 
(.86) 

 
 

1.72 
(.69) 

 
1.94 
(.88) 

 
2.15 
(.78) 

 
2.39 
(.95) 

 
 

1.99 
(.84) 

 

 
2.86 

(1.05) 
 

3.10 
(1.08) 

 
 

2.64 
(1.00) 

 
2.81 

(1.06) 
 

3.35 
(.93) 

 
3.58 

(1.07) 
 
 

2.98 
(1.07) 

 

 
3.49 

(1.07) 
 

3.78 
(1.04) 

 
 

3.26 
(1.08) 

 
3.57 

(1.04) 
 

3.79 
(1.04) 

 
4.33 
(.73) 

 
 

3.62 
(1.06) 

 
 
Tabell 3 visar att eleverna värderar moraliska överträdelser som de mest felaktiga 

överträdelserna och etikettsöverträdelserna som de minst felaktiga överträdelserna. Dessutom 

visar tabell 3 att eleverna värderar de strukturerande överträdelserna som mer fel än de 

skyddande överträdelserna.   



26 
 

Ur tabell 3 går även att läsa att angående etikettsöverträdelserna finns det med ökad ålder på 

deltagaren en förändring av värdet som innebär att de äldre anser det vara ännu mindre fel att 

bryta mot etikettsöverträdelser jämfört med de yngre deltagarna. De yngre elevernas 

medelvärde är på Likertskalan 3.26 medan de äldre elevernas medelvärde ligger på 4.33. 

Vidare visar tabell 3 inga nämnvärda könsskillnader. 

 

Resultatet av t-testerna bekräftade hypoteserna. Moraliska överträdelser bedömdes som mer 

fel och mindre accepterade än strukturerande överträdelser (t = -14.49, df = 201, p < .001), 

skyddande överträdelser (t = -24.88, df = 201, p < .001) och etikettsöverträdelser  

(t = 32,81, df = 201, p < .001). Etikettsöverträdelser bedömdes som mindre fel och mer 

accepterade än moraliska överträdelser, strukturerande överträdelser  

(t = 22.46, df = 201, p < .001) och skyddande överträdelser (t = 9,63, df = 201, p < .001). 

Studien visar alltså att eleverna var signifikant mer negativa till handlingar som bryter mot 

moraliska regler (eller relationella regler, se Thornberg, 2006b, 2008) och signifikant mer 

accepterande till handlingar som bryter mot etikettsregler i skolsituationer där reglerna hade 

tagits bort av lärare.  

 

5.2 Bakomliggande skäl 
Tabell 4 visar att eleverna oftast anger moraliska skäl (60 %) till moraliska överträdelser. 

Därefter konventionella skäl (37 %) och skyddande skäl (10 %). Angående de strukturerande 

överträdelserna anger eleverna främst strukturerande skäl (67 %), men även andra skäl så som 

konventionella skäl (15 %) och moraliska skäl (11 %). Angående de skyddande 

överträdelserna anger eleverna oftast skyddande skäl (39 %), men även konventionella skäl 

(20 %), indifferenta skäl (16 %), strukturerande skäl (14 %), moraliska skäl (11 %) och 

nöjesskäl (10 %). Angående etikettsöverträdelserna är de konventionella skälen mest 

frekventa (43 %), tätt åtföljda av indifferenta skäl (34 %). Det tredje vanligaste skälet är 

impulsskäl (14 %). Även andra skäl förekommer men i mindre utsträckning. 
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Tabell 4 
Skäl som anges för hur handlingen värderas (i procent) 

Skälkategori Moraliska  
överträdelser 

Strukturerande 
överträdelser 

Skyddande 
överträdelser 

Etiketts- 
Överträdelser 

 
Moraliska skäl 
 
Konventionella skäl 
 
Självbestämmande skäl 
 
Strukturerande skäl 
 
Skyddande skäl 
 
Indifferenta skäl 
 
Nöjesskäl 
 
Impulsskäl 
 
Andra skäl 

 
60 

 
37 

 
0 
 

0 
 

10 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 

 
11 

 
15 

 
0 
 

67 
 

2 
 

5 
 

3 
 

0 
 

4 

 
11 

 
20 

 
3 
 

14 
 

39 
 

16 
 

10 
 

0 
 

5 

 
1 
 

43 
 

9 
 

2 
 

0 
 

34 
 

6 
 

14 
 

3 
Not: Eftersom elever ibland anger fler än en kategori av skäl per överträdelse överstiger procentsatsen 100. 
 
 

I samband med moraliska överträdelser använder elever moraliska skäl som hänvisar till 

illagörande konsekvenser för andra, andras väl och rättvisa. Citat som exemplifierar det är 

”För att de som blir mobbade får ont på både insidan och utsidan”. Vid konventionella skäl till 

moraliska överträdelser hänvisar eleverna ofta till skäl som regler, social normer och sociala 

förväntningar. Citat som visar på detta är: ” Jag tycker så för att även om inte regeln finns så 

ska man inte mobbas”. Några elever använder även skyddande skäl vid moraliska 

överträdelser. Exempel på detta är t.ex. när de resonerar kring vinjetten om eleven som 

sparkar en annan elev i magen. Följande citat illustrerar detta:” Man kan bli skadad rejält och 

ligga på sjukhuset”. 

 

Vid strukturella överträdelser anger eleverna strukturerande-, konventionella, och moraliska 

skäl främst. De strukturerande skälen är absolut flest och i dessa fall hänvisar eleverna till att 

aktiviteten i skolan ska kunna ske utan störningar för alla parter. Exempel på detta i materialet 

är följande citat: ”För att de andra inte får någon arbetsro”; ”Det blir mycket prat, man hör 

inte vad läraren säger”. Konventionella skäl som åsyftar regler, sociala normer och 

förväntningar vid strukturerande överträdelser, kan illustreras med följande citat: ”Jag tycker 

så för att det måste ju vara okej att få prata på lektionerna om läraren tagit bort regeln”. 

Moraliska skäl som används uppehåller sig vid rättvisa och hänsyn mot andra, t.ex. ”Jag 
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tycker så för att det kanske är andra som räcker upp handen och vill svara så förstör de det . 

Och då visar de inte hänsyn mot dem”. Vid skyddande överträdelser anger eleverna främst 

skyddande skäl, t.ex. ” för att man kan skada sig om man krockar. Och det är väldigt hårt 

golv” och ”för att de kan få hål i tänderna”. Exempel på indifferenta skäl vid skyddande 

överträdelser är: ” För jag tycker inte det är så värsta farligt om elever springer i korridoren”. 

Exempel på konventionella skäl vid skyddande överträdelser är: ”Det kan ju vara okej för att 

man har ju tagit bort regeln” och ”Godis tillhör hemmet”. Exempel på strukturerande skäl i 

samband med skyddande överträdelser är: ” Man kan störa andra om man smaskar på 

lektionerna”; ”Jag tycker så för att det stör andra elever när de jobbar, och trillar de kan de få 

jätte ont.” Moraliska skäl förekommer främst i samband med att äta godis i skolan och 

refererar då till frågor som rättvisa. 

 

Vid etikettsöverträdelser handlar elevernas konventionella skäl oftast om att handlingen nu är 

okej att utöva eftersom regeln är bortplockat, t.ex. ”för att man har ju tagit bort regeln så det 

är ok” och ”jag tycker så för de har tagit bort regeln så då får man ju svära”. I några fall 

förekommer det att elever hänvisar till sociala konventioner i form av tycke och smak samt att 

något är vanligt förekommande, t.ex. ”Jag tycker så för att det låter fult när man svär och det 

är förbjudet på de flesta skolor, men nästan alla gör det ändå”. I samband med 

etikettsöverträdelser anges också ofta indifferenta skäl som går ut på att överträdelsen inte 

leder till några negativa konsekvenser, inte stör andra eller på annat sätt gör skillnad, t.ex. 

”därför att om någon har keps på sig stör de ju inte någon annan”. Impulsskäl som eleverna 

använder hänvisar till något slags bristande kontroll av impulser, att inte kunna kontrollera sig 

själv exemplifieras genom följande citat: ” Man kan ha svårt att förhindra det när man får 

riktigt ont”; ”Det kommer nästan automatiskt att man säger så, men det är ju skillnad om man 

skulle säga det till en kompis”. 

 

5.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis fann vi att eleverna bedömde moraliska överträdelser som mest felaktiga 

och etikettsöverträdelser som minst felaktiga.  Vidare fann vi att eleverna främst använde sig 

av moraliska skäl i relation till moraliska överträdelser, strukturerande skäl i relation till 

strukturerande överträdelser, skyddande skäl i relation till skyddande överträdelser och 

konventionella skäl samt indifferenta skäl i relation till etikettsöverträdelser. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I vår studie har vi begränsat oss geografiskt till en större kommun i Mellansverige. Eventuellt 

skulle vårt resultat ha blivit annorlunda om vi valt att genomföra vår enkät inom en annan 

kommun, enbart i glesbygd eller några andra kategoriserande premisser. Vi ville dock att 

skolor med olika förutsättningar skulle ingå i vår enkätstudie. Med förutsättningar menar vi 

skolornas geografiska läge, elevantal och sociala kontext. När vi granskade de valda skolorna 

upplevde vi att de representerade en god variation av olika förutsättningar.  

 

Bryman (2002) skriver om den kritik som riktar sig mot kvantitativa undersökningar av dem 

som förespråkar kvalitativt inriktad forskning. Han bedömer att det finns följande fyra 

moment som kritiseras: 

1. Det första är att den kvantitativa forskningen och kvantitativa forskare underlåter att skilja 

mellan å ena sidan människor och sociala institutioner och å andra sidan naturens värld. Vi 

tolkar det som att kvantitativ metod riskerar att ignorera eller inte ta hänsyn till människors 

tolkningar, upplevelser och erfarenheter. Människors upplevelser, föreställningar och 

erfarenheter riskerar att reduceras till matematiska uträkningar.  

2. Det andra är att mätprocessen kan rymma en någon falsk precision.  

3. Det tredje är att forskaren förlitar sig för mycket på mätinstrument och mätprocedurer, vilket 

kan innebära att kopplingen mellan forskning och vardag försvåras. Indirekt innebär metoden att 

man utsätter deltagarna för olika frågor utan att ta hänsyn till deras intresse för det frågan 

handlar om eller att de är lika insatta i den specifika frågan.  

4. Det fjärde momentet som Bryman (2002) tar upp är den kvantitativa forskningen kan ge en 

statisk bild eller en mer stereotyp bild av verkligenheten. Detta beroende på att de 

undersökningar som åsyftar att visa på relationer mellan variabler utesluter deltagarens egen 

tolkning av de givna variablerna. Med andra ord så innebär inte ”bra” eller ”mycket bra” som ett 

svarsalternativ samma sak för samtliga deltagare, utan det är deras egen tolkning som styr 

(Bryman, 2002).  

 

Enkättrötthet (Bryman, 2002) kallas det fenomen som innebär att deltagaren inte orkar ta 

ställning till alla frågor, beroende på att enkäten är för lång. Resultatet kan bli att deltagaren 

efterhand övergår till att kryssa i svar utan eftertanke eller väljer att avbryta sitt deltagande. 

Ett led i att försöka förhindra enkättrötthet har vi valt att endast använda oss av åtta olika 

vinjetter samt att vi har konstruerat ordningen ABCDDCBA för att därigenom också minska 

risken för ordningseffekter och överföringseffekter. Ytterligare nackdel med enkät kan vara 
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att enkäten känns som ett oöverstigligt moment att genomföra för deltagare med läs- och 

skrivsvårigheter eller om svenska språket är ett hinder. I de fall där klassläraren indikerat att 

det funnits deltagare med läs- och skrivsvårigheter har vi valt att läsa upp frågorna och 

svarsalternativen för dessa elever för att i möjligaste utsträckning underlätta deltagande och 

för att undvika skriftspråkliga missförstånd. Då vi inte har ett stort bortfall av data på grund av 

att deltagarna valt att inte svara tolkar vi att vår enkät innehållit det antal frågor som 

deltagarna mäktat svara på.  

 

Vidare har vår handledare gått igenom samtliga enkäter för att kontrollera vår 

skälkategorisering och inmatningen av det insamlade materialet som ytterligare ett sätt att öka 

reliabiliteten och validiteten i datamaterialet. De avvikelser som har funnits har efter ovan 

nämnda kontroll rättats till. 

 

Vi har i efterhand förstått att vissa elever i vår studie inte uppfattat fråga 1 entydigt ”Lärarna 

berättar för eleverna att de har tagit bort regeln som förbjuder mobbning. Sedan på rasten är 

det några elever som mobbar en annan elev. Vad tycker Du om att de gör så?” De öppna 

svaren på den efterföljande öppna tyder dock på att eleverna har förstått frågorna som vi 

avsett eftersom de uppehåller sig vid att resonera kring själva handlingen (mobbningen) som 

eleven eller eleverna i vinjetten utför. I några fall tillägger dock elever att de anser att det var 

fel av lärarna att ta bort regeln om mobbning.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Vi kommer att i denna del av uppsatsen diskutera med utgångspunkt i våra hypoteser för att se 

om hypoteserna funnit stöd eller inte, samt slutligen ge vår personliga reflektion över 

resultaten. 

 

Vår första hypotes: Eleverna bör utifrån domänteorin och Thornbergs forskning, anse att det 

är mer fel att göra moraliska överträdelser än andra typer av överträdelser. Vår studies resultat 

bekräftar denna hypotes och konfirmerar därigenom tidigare domänteoretisk forskning 

(Colnerud & Thornberg 2003; Nucci & Turiel 1978, Nucci 1981; Smetana 1981;  

Smetana m.fl.1999; Tisak & Turiel 1984; Thornberg 2006b, 2008; Yau & Smetana 2003) och 

Thornbergs (2006b, 2008) studie. Deras forskningsresultat visar att eleverna anser det vara fel 

att bryta mot moraliska regler (eller relationella regler) även att det inte finns någon norm 

eller regel som styr detta och att moraliska överträdelser ses av elever som de mest felaktiga 
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och allvarliga överträdelserna. I likhet med den domänteoretiska forskningen gör eleverna i 

vår studie en distinktion mellan handlingar som kan hänföras till den moraliska domänen och 

handlingar som kan hänföras till andra domäner. 

 

I vår studie har vi funnit att merparten av eleverna anser att det är minst fel att göra 

överträdelser mot etikettsregler när dessa regler har avlägsnats jämfört med andra 

överträdelser, vilket konfirmerar vår andra hypotes och därigenom konfirmerar Thornbergs 

(2006b, 2008) studie. I förhållande till samtliga andra överträdelser får etikettsreglerna det 

påfallande högsta värdet när det gäller acceptans av beteendet. Vi ser också i vår studie att de 

äldre eleverna (13år) i förhållande till de yngre (10 år) anser det som ytterligare mer okej att 

gör etikettsöverträdelser. Värdet för de äldre eleverna är mer än 30 % högre. Detta kan 

jämföras med Nucci och Weber (1995) studie som visar att med stigande ålder så anser 

individen att den personliga domänen ska styras av individen själv och inte av regler eller av 

vuxna. Etikettsregler kan hänföras till den konventionella domänen men ger också uttryck för 

överlappning med den personliga domänen (i synnerhet regler som handlar om hur man ska få 

klä sig). Eleverna i vår studie tycks följa liknande åldersmönster som Nucci och Weber (1995) 

upptäckte då det går att finna en del självbestämmande skäl till etikettsöverträdelser i vår 

studie. Detta kan också jämföras med Tisak och Turiel (1984) och Yau och Smetana (2003) 

studier som visar att med stigande ålder anser barn att de har rätt till ett självbestämmande 

över det som rör den egna personen.  

 

Vi ser i vår studie att förutom de mest frekventa konventionella skälen, så är indifferenta skäl 

de näst frekventa som uppgetts som anledningen till etikettsöverträdelsen. Indifferenta skäl 

omfattar just att det inte gör någon skillnad, inget händer och att handlingen inte resulterar i 

negativa konsekvenser m.m. Thornbergs (2006b, 2008) studie visar på att etikettsreglerna 

värderas vanligtvis som minst viktiga eller till och med som onödiga, vilket hör ihop med att 

eleverna ofta inte ser någon poäng med sådana regler, att de förklaringar som lärare har 

angivit inte uppfattas troliga eller att de helt enkelt anser att sådana regler är godtyckliga. Vi 

menar att våra indifferensskäl sammanfaller med forskningsresultat Thornberg lägger fram, 

som visar på upplevd godtycklighet eller indifferens. Resultatet stöder med andra ord vår 

andra hypotes: Eleverna bör tycka att det är minst fel att göra etikettsöverträdelser jämfört 

med andra typer av överträdelser. Utöver våra två första hypoteser fann vi även att eleverna 

värderar strukturerande överträdelser som mer fel än skyddande överträdelser. 
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Vår tredje hypotes i studien var följande: Vi förväntar oss att elevers sätt att resonera kommer 

att bero på vilken regelkategori överträdelsen kan hänföras till: (a) elever kommer främst att 

ange moraliska skäl i relation till moraliska överträdelser, (b) elever kommer främst att ange 

strukturerande skäl i relation till strukturerande överträdelser, (c) elever kommer främst att 

ange skyddande skäl i relation till skyddande överträdelser, och (d) elever kommer främst att 

ange konventionella skäl i relation till etikettsöverträdelser. Den deskriptiva statistiska 

analysen som presenteras i resultatet visar att elever främst anger moraliska skäl i fråga om 

moraliska överträdelser, strukturerande skäl i fråga om strukturerande överträdelser, 

skyddande skäl i fråga om skyddande överträdelser och konventionella skäl och 

indifferensskäl i fråga om etikettsöverträdelser. Därigenom bekräftar den deskriptiva 

statistiska analysen den tredje hypotesen. Samtidigt är det viktigt att göra två tillägg. För det 

första har vi inte genomfört hypotesprövande statistisk analys när det gäller elevers angivna 

skäl, vilket innebär att resultatet inte är statistiskt säkerställt. Vi menar dock att det i tabell 4 i 

resultatkapitlet tydligt går att finna ett mönster som stöder hypotesen. För det andra finner vi 

också andra angivna skäl än det mest typiska angivna skälet i varje kategori av överträdelse, 

vilket dock stöder domänteorins idé om att domänerna i viss grad överlappar varandra (Nucci 

2001) liksom Thornbergs (2006b) idé om att regelkategorierna i viss grad överlappar 

varandra. Utöver konventionella skäl finner vi att indifferensskäl har en hög frekvens i hur 

eleverna resonerar kring etikettsöverträdelser. Indifferensskäl fanns inte med i vår hypotes 

helt enkelt eftersom vi konstruerade denna kategori efter att enkäten delats ut och samlats in. 

Liknande elevresonemang som innebär att elever ger uttryck för att handlingar som bryter mot 

etikettsregler inte gör någon illa, inte stör andra som arbetar eller på annat sätt inte gör någon 

skillnad kan vi dock finna i Thornbergs (2006b, 2008) studie.  

 

Indifferenta skäl eller nöjesskäl förekommer inte alls avseende moraliska överträdelser medan 

de i olika grad förkommer i de andra tre typerna av överträdelser. På motsvarande sätt 

förekommer impulsskäl enbart i samband med etikettsöverträdelser. Vi konstaterar att vårt 

resultat sammanfaller med Thornbergs (2006b, 2008) forskning som visar att elever resonerar 

olika kring regler beroende på vilken av de fyra olika kategorierna som de kan hänföras till. 

Att eleverna främst använder moraliska skäl i relation till moraliska överträdelser och mycket 

mer sällan använder moraliska skäl i relation till de andra typerna av regelöverträdelser 

konfirmerar även domänteorin (Nucci 2001). Tidigare har vi presenterat Tisak och Turiels 

(1984) forskning som bekräftade att skälen till moraliska överträdelser handlade om andras 

väl och rättigheter. Vi menar att vår hypotes har fått stöd.  
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I vår studie dominerar strukturerande skäl i elevers öppna svar kring strukturerande 

överträdelser. Thornbergs (2006b, 2008) forskningsresultat avseende strukturerande 

överträdelser hävdar att strukturerande regler är viktiga, eftersom de värnar om skolans 

verksamhet. Thornbergs (2006b, 2008) redovisar i sin forskning att eleverna anser att de 

skyddande reglerna har en funktion att skydda mot skador och förhindra olycksrisker. I vår 

studie har vi funnit att elever främst anger skyddande skäl till skyddande överträdelser. Vi 

menar att även här finns det stöd för vår hypotes. 

 

Vi har funnit grund för samtliga av våra förväntade hypoteser i vår studie och även funnit 

förankring kring dessa i vår granskning av tidigare forskning.  Vi uppfattar dock, i enlighet 

med Thornberg att forskning prövad mot domänteorin tre kategorier (moralisk-, 

konventionell- samt personlig domän) innebär att domänteorin inte lyckas fånga upp 

nyanseringarna i forsknings resultatet jämfört med de regelkategorier Thornberg (2006b) 

använder. Vi menar att vi funnit mer djupare grund för våra resultat i Thornbergs forskning än 

bland undersökningar byggda på domänteoretiska antaganden. 

 

De resultat vi kommit fram till i vår studie var efter de litteraturstudier vi gjort relativt 

förväntade. Vi har sinsemellan oss diskuterat mycket under studiens gång hur vi kan ha nytta 

av vår studie i vårt kommande läraryrke. Studien visar verkligen att de regler som styr olika 

överträdelser som kan bedömas utifrån moral är vedertagna och vi uppfattar dem som redan 

internaliserade regler i merparten av eleverna. Inom skolan anser vi att det ändå är dessa 

regler som ofta skrivs ut i ordningsföreskrifter och klassrumsregler. Lärarkåren bör lägga 

större energi på de regler som merparten av eleverna inte anser lika självklara. Här tänker vi 

främst på de strukturerande reglerna som kan hjälpa till att styra ordningen och arbetsron i 

skolan. Vår studie visar att merparten av eleverna anser att det ska vara arbetsro i 

klassrummet men trots det är det denna regelöverträdelse som vi menar att vi stött på mest ute 

på skolorna. De öppna svaren i de strukturerande scenariorna visade verkligen med 

strukturerande reglerna som lärarkårens energi ska läggas på. Det är dessa regler som kan 

påverka aktiviteten som sker i skolan. Med andra ord menar vi att eleverna måste internalisera 

dessa regler och på så sätt minska överträdelserna som leder till minskad arbetsro och 

minskad hänsyn till varandra. Vi tror att ökad diskussion och samtal kring dessa regler är ett 

sätt att öka deras värde. Samtalen och diskussionerna anser vi inte ska ske då överträdelser 

sker, utan i ett förebyggande syfte med utgångspunkt i att form eller ge den ram som 

verksamheten i skolan ska ske i. Uttryck som härrörs till arbetsro, att det skall vara lugnt och 
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hänsyn att eleverna förstår den bakomliggande tanken med regel och att de inte anser att den 

är grundlös.  

 

6.3 Framtida forskning 
Vi anser att det finns delar av vår studie som kan användas som en grund för vidare forskning, 

framförallt elevernas svar på de öppna frågorna. Genom att använda samma enkät riktad mot 

en annan målgrupp, t.ex. äldre elever menar vi skulle ge utökad bredd och djupare insikt i 

elevernas värdering av regler. Den jämförelse som då är möjlig att göra rent åldersmässigt, 

skulle visa om elevernas moraliska -, konventionella -, och personliga utveckling ökar och 

mognar med stigande ålder. Samt om det finns någon ålder där utvecklingen visar på en 

stagnation, då eleverna kan anses vara färdiga gällande denna utveckling. Vi menar även att 

intervju och observation skulle kunna komplettera med ett mer förfinat resultat, då 

enkätmetoden kan av en del forskare ses som en relativt trubbig mätmetod.  

 

Det skulle även vara intressant att gå in på en specifik detalj i resultatet och studera den 

händelsen enskilt. Enkätmaterialet är omfångsrikt och det finns säkerligen utrymme i det för 

att göra ytterligare studier. Vi tänker i första hand på den överlappning som resultatet visade 

angående de skyddande överträdelserna (se. tabell 4). Där resultatet uppvisar en stor spridning 

i förhållande till övriga överträdelser. 
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8 Bilagor: 

8.1 Bilaga 1: Elev enkät 
 
En enkät om regler på skolan 
Denna enkät handlar om en skola som heter Asplundsskolan och är 

ungefär som Din skola. På Asplundsskolan finns det många regler. Här 

är några exempel på regler som Asplundsskolan har: 
 

• Man får inte mobba varandra. 

• Det ska vara tyst i klassrummet när man sitter och arbetar. 

• Man får inte springa i korridoren. 

• Man får inte använda svordomar när man pratar. 

• Man får inte ha keps eller mössa på sig i klassrummet. 

• Man får inte äta godis på skolan. 

• Man får inte prata rakt ut utan måste räcka upp handen och vänta 

tills man får ordet av läraren om man vill prata när läraren ställer 

frågor till klassen. 

• Man får inte slå och sparka varandra. 

 

 

 

Nu har lärarna på Asplundsskolan bestämt sig för att ta bort en del regler 

på skolan. I enkäten ställs frågor om vad Du tycker och tänker om det. 

När Du svarar ska Du försöka strunta i vad lärarna eller andra vuxna på 

Din skola tycker. Vi vill veta vad Du som elev tycker.  

 



 
 
Fråga 1 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln som förbjuder mobbning. 
Sedan på rasten är det några elever som mobbar en annan elev. Vad tycker Du om 
att de gör så?  

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
Jag tycker så 

 
 
 
 

 
Fråga 2 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att det ska vara tyst i 

klassrummet när man sitter och arbetar. Sedan när de har matte sitter några elever 

och pratar om vad de ska göra på rasten medan andra elever sitter och arbetar i 

matteboken. Vad tycker Du om att de pratar? 

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 Jag tycker så  
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Fråga 3 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man inte får springa i 

korridoren. Sedan så är det några elever som springer i korridoren. Vad tycker Du om 

att de gör så? 

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 Jag tycker så  

 
 
 
 

 
 



 
Fråga 4 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man inte får använda 

svordomar när man pratar. Sedan på rasten så är det en elev som springer och råkar 

slå i benet mot en bänk. Han får ont och utbrister: ”Aj, fan, vad ont det gjorde!” Vad 

tycker Du om att han sa så? 

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 Jag tycker så  

 
 
 
 
 

Fråga 5 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man inte får ha keps 

eller mössa på sig i klassrummet. Sedan när eleverna sitter i klassrummet och 

arbetar i sina matteböcker så är det några elever som har keps på sig. Vad tycker Du 

om att de har det? 

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 
Jag tycker så   

 
 
 
 

 
Fråga 6 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man inte får äta godis 

på skolan. Sedan på rasten så är det några elever som har godis i sin mun. Vad 

tycker Du om att de har det?  

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 Jag tycker så  
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Fråga 7 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man måste räcka upp 

handen och vänta tills man får ordet om man vill säga något när läraren ställer frågor 

under lektionerna. Sedan när läraren ställer en fråga till klassen så är det några 

elever som pratar rakt ut utan att räcka upp handen. Vad tycker Du om att de gör så? 

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
 
Varför tycker du så?  
 Jag tycker så  

 
 
 
 
 

 
Fråga 8 
Lärarna berättar för eleverna att de har tagit bort regeln om att man inte får slå och 

sparka varandra. Sedan på rasten så är det en elev som går fram och sparkar en 

annan elev i magen. Vad tycker Du om att han gör så?  

     
helt okej     ganska okej             vet inte              ganska dumt           mycket dumt 
Varför tycker du så?  
Jag tycker så   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jag är en  
Flicka   Pojke 
          
 
Jag är …………….. år gammal. 
 
 
 
STORT TACK för att Du har hjälpt oss med vår undersökning. Dina svar 

är mycket värdefulla för oss. 
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