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Ordningsregler och
disciplinära åtgärder
En kartläggning av skolors arbete

Förord
Skolverket vill först och främst tacka alla elever, lärare och rektorer som generöst
har bidragit med sin tid och sina erfarenheter till Skolverkets kartläggning.
Rapporten handlar om hur skolor arbetar med ordningsregler och disciplinära
åtgärder, och är ett svar på ett uppdrag som Skolverket fått från regeringen.
Skolverkets avdelning för analys har tagit fram rapporten i samarbete med
medarbetare från Skolverkets avdelningar för läroplaner, skolutveckling och
juridik.
Stockholm, oktober 2018
Peter Fredriksson		
Generaldirektör		

Helena Vita
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Skolverket har tagit fram den här rapporten som svar på ett uppdrag från
regeringen. Uppdraget är att kartlägga hur skolor använder ordningsregler och
disciplinära åtgärder samt utifrån kartläggningens resultat lämna förslag till
åtgärder som kan främja trygghet och studiero.
För att genomföra kartläggningen har Skolverket skickat en enkät till ett
nationellt representativt urval av rektorer i grundskolan och gymnasieskolan.
Vi har kompletterat enkäten med intervjuer med rektorer, lärare och elever på
fyra skolor.

Alla skolor har ordningsregler
Enkäten visar att alla skolor har ordningsregler och att de flesta reviderar dem en
gång per år. Det vanligaste är att rektorn och lärarna deltar i arbetet att ta fram
ordningsregler. Elever, annan personal och vårdnadshavare deltar i varierande
utsträckning.
Nästan alla rektorer svarade i enkäten att skolans ordningsregler innehåller
regler om att skolan ska vara fri från kränkningar, hot och våld. En annan vanlig
regel är att ingen får skräpa ner, klottra eller förstöra.
Rektorerna svarade i hög utsträckning att eleverna följer ordningsreglerna och
att personalen i hög utsträckning agerar enigt om elever bryter mot reglerna.

Delaktighet och samsyn är viktigt men svårt
Rektorer och lärare betonar i intervjuerna att det är viktigt att eleverna är
delaktiga i skolans arbete med ordningsregler. De menar även att det är mer
framgångsrikt om skolan har få och tydliga regler som är väl kända.
Eleverna berättar att de sällan känner till skolans ordningsregler och att de
inte känner sig delaktiga. Eleverna uttrycker att de vill vara mer delaktiga.
När de är delaktiga och förstår reglerna ökar deras acceptans och vilja att följa
dem.

Rektorerna är säkra på sina befogenheter
I enkäten svarade 90 procent av rektorerna att de känner sig säkra på sina
befogenheter att besluta om disciplinära åtgärder. En stor andel svarade att det
inte finns något som hindrar eller begränsar dem och att de inte behöver mer
information eller stöd.
Resultatet från enkäten visar att de flesta rektorer sällan använder disciplinära åtgärder. Kvarsittning och tillfälliga omplaceringar är mest sällsynta. De
åtgärder som rektorer något oftare beslutar om är omhändertagande av föremål,
skriftlig varning och utredning. Skriftlig varning och avstängning är vanligare i
gymnasieskolan. Rektorerna använder avstängning vid allvarliga situationer, till
exempel när det förekommer våld.
Rektorer använder oftare disciplinära åtgärder på grundskolor där en låg
andel av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Vissa åtgärder,
som omhändertagande av föremål och avstängning, är vanligare på grundskolor
som bara har högstadiet.
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Det förebyggande arbetet har större betydelse
Utifrån kartläggningen bedömer Skolverket att rektorer sällan använder disciplinära åtgärder för att de föredrar andra sätt att arbeta. Rektorerna betonar
att samtal, stöd, anpassningar och insatser från elevhälsan har bättre effekt. De
menar att skolans långsiktiga och förebyggande arbete har större betydelse för
trygghet och studiero.
Disciplinära åtgärder kan vara användbara vid en akut situation där syftet
främst handlar om att säkra trygghet och studiero för övriga elever. Samtidigt
ser rektorerna en risk att stigmatisera de elever som är föremål för åtgärden,
vilket kan bidra till att förstärka ett negativt beteende.

Skolverket lämnar några mindre omfattande förslag
Utifrån kartläggningen bedömer Skolverket att det inte finns ett omfattande
behov av stöd. Vi ser inte heller ett behov av att ändra bestämmelserna om disciplinära åtgärder. Skolverket har identifierat två områden där vi kan utöka vårt
stöd och ett område där resultatet från kartläggningen kan ingå i ett kommande
stödmaterial.
• Det första området handlar om att utöka vårt stöd till rektorer och lärare om
när de kan tillämpa disciplinära åtgärder. Skolverket bör ta fram ett material
där vi kan förtydliga syftet med de disciplinära åtgärderna och sätta in dem i
ett sammanhang.
• Det andra området handlar om att Skolverket kan förstärka stödet till huvudmän om disciplinära åtgärder så att de i sin tur kan ge stöd till skolorna.
Vissa disciplinära åtgärder är organisatoriskt svåra och kräver stöd från
huvudmannen. Det handlar till exempel om tillfälliga omplaceringar.
• Under hösten 2018 publicerar Skolverket ett stödmaterial som ger stöd till
skolor i hur de kan utveckla sitt främjande arbete med trygghet och studiero
och sitt arbete med ordningsregler. Till avsnittet om ordningsregler har den
här kartläggningen bidragit med underlag.
Skolverket vill betona att det inte finns några enkla eller snabba lösningar för att
uppnå en skola präglad av trygghet och studiero. Det som är av betydelse är ett
förebyggande arbete, tillitsfulla relationer samt en undervisning av hög kvalitet
som möter elevernas behov av stöd och utmaningar. Det handlar även om lärarnas ledarskap i klassrummet och om rektorns styrning. Inom dessa områden
arbetar Skolverket med flera stödjande åtgärder, till exempel inom ramen för
Samverkan för bästa skola och de nationella skolutvecklingsprogrammen.
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Inledning
Skolverket har tagit fram den här rapporten som svar på följande uppdrag i vårt
regleringsbrev för 2018:
Statens skolverk ska kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder
används inom skolan. Myndigheten ska vidare med utgångspunkt i kartläggningen
lämna förslag till åtgärder i syfte att uppnå en skolmiljö präglad av trygghet och
studiero. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2018.

Reglering
I skollagens femte kapitel finns bestämmelser om ordningsregler och disciplinära åtgärder. Där framgår bland annat att varje skolenhet ska ha ordningsregler
som de ska ta fram tillsammans med eleverna och som de ska följa upp.1
De disciplinära åtgärder som finns reglerade i skollagen är: utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering inom skolenheten, tillfällig
placering vid annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.
Rektorn eller lärarna har också befogenhet att vidta omedelbara och tillfälliga
åtgärder för elevernas trygghet och studiero. Det kan till exempel vara tillrättavisningar eller att gå emellan elever i en konflikt. Om en elev vid upprepade
tillfällen stör ordningen ska rektorn utreda saken och vidta åtgärder.2
Bestämmelserna om disciplinära åtgärder förändrades i och med 2010 års
skollag. Enligt förarbetena till skollagen är syftet med de nya bestämmelserna att
ge ett större utrymme för rektorer och lärare att skapa en trygg skola. Åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den aktuella situationen, elevens ålder
och beteende. Rektorer och lärare ska använda dem för att förändra elevens
beteende och inte som ett straff.3
Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om att ändra läroplanen
för gymnasieskolan och förtydliga rektorns ansvar för trygghet och studiero.
I förändringen ingår även ett förtydligande av elevernas ansvar att bidra till en
god arbetsmiljö. Dessa träder i kraft den 1 juli 2019.4

Tidigare studier
Vi har avgränsat vår genomgång av tidigare studier till ett urval av rapporter
som innehåller avsnitt om ordningsregler eller disciplinära åtgärder. Det finns
få studier om disciplinära åtgärder och vi har inte hittat studier som ger en
nationell bild av hur rektorer använder disciplinära åtgärder. Ordningsregler
finns med i fler undersökningar. Det vidare området trygghet och studiero
är betydligt mer undersökt i både rapporter och forskning, bland annat har
Skolinspektionen sammanställt en kunskapsöversikt om studiero.5

1
2
3
4
5

Bestämmelsen gäller inte för förskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning
för vuxna.
5 kap. 6–24 §§ skollagen (2010:800).
Prop. 2009/10:165.
www.regeringen.se (2018).
Skolinspektionen (2015).
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Skolkommissionen
I Skolkommissionens slutbetänkande finns ett avsnitt som handlar om disciplinära åtgärder. Kommissionen skriver att ”det framgått att” lärare och rektorer är
osäkra på hur de kan och får agera för att säkra trygghet och studiero i skolan
och därför bör regeringen initiera en utvärdering av de disciplinära åtgärdernas
tillämpning i klassrummet. Kommissionen menar vidare att rektorer och lärare
måste känna sig säkra på sina befogenheter och om utvärderingen visar på problem med hur disciplinära åtgärder fungerar bör reglerna ändras.6

Skolinspektionens granskningar
Skolinspektionen genomförde 2016 en kvalitetsgranskning om hur elever i
grundskolan upplever studiero i undervisningen. Hur de granskade skolorna
arbetar med ordningsregler finns med i ett avsnitt i rapporten. Skolinspektionen
skriver att fler elever följer ordningsreglerna på skolor som har få ordningsregler
och som har en samsyn om reglerna. På en tredjedel av de granskade skolorna
uttrycker eleverna att de inte är delaktiga och att reglerna inte efterlevs. Eleverna
vill att lärarna ska agera mer likartat.7
Skolinspektionens slutsats i kvalitetsgranskningen är att lärarna kan främja studiero genom att undervisningen har en tydlig struktur och varierande arbetsformer.
Skolinspektionen menar också att elevgruppen inte är den avgörande faktorn för
studiero, utan det handlar om ett tydligt ledarskap i klassrummet, om rektors styrning och att skolan tar ansvar för att alla elever får både stöd och utmaningar.8
Ordningsregler finns även med i en annan av Skolinspektionens publikationer,
Skolenkäten 2015–2016. Rapporten bygger på enkäter som Skolinspektionen
har skickat till samtliga grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor i
Sverige. Resultatet visar att bara fyra av tio elever svarade att de är med och
bestämmer om ordningsreglerna. Sju av tio elever svarade att lärarna ser till att
reglerna följs, men bara fem av tio att eleverna följer ordningsreglerna.9

Attityder till skolan
Attityder till skolan är en återkommande undersökning där Skolverket via enkäter
frågar elever och lärare om deras vardag i skolan. I Attityder till skolan 2015
skriver Skolverket att nio av tio lärare svarade att det är arbetsro på de flesta eller
nästan alla lektioner. Bland eleverna är andelen som svarade att de har arbetsro
på de flesta eller nästan alla lektioner lägre och motsvarar 67 procent av eleverna
på högstadiet och 70 procent av eleverna på gymnasiet. Den andelen har varit
stabil sedan 2006.10
Av Attityder till skolan 2015 framgår att många elever alltid känner sig trygga
i skolan. Av de äldre eleverna uppger nästan alla att de oftast eller alltid känner
sig trygga. Motsvarande för de yngre eleverna är åtta av tio. Andelen är oförändrad jämfört med tidigare undersökningar.11
6
7
8
9
10
11

SOU 2017:35.
Skolinspektionen (2016).
Skolinspektionen (2016).
Skolinspektionen (2017).
Skolverket (2016).
Skolverket (2016). Med yngre elever avser vi årskursen 4–6 och med äldre elever årskurserna
7–9 och gymnasiet.
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Hur skolor arbetar med ordningsregler finns med i Attityder till skolan 2015.
I enkäten frågade Skolverket eleverna om de kan vara med och bestämma om
reglerna i skolan. Ungefär en tredjedel av eleverna på högstadiet och gymnasiet
svarade att de kan påverka skolans regler ganska mycket eller väldigt mycket.
Sedan 2009 har elevernas upplevelse av inflytande minskat.12

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund publicerade 2014 rapporten Studiero – vägen till kunskap
som innehåller avsnitt om ordningsregler och disciplinära åtgärder. I rapporten
skriver Lärarnas Riksförbund att en enkät till deras medlemmar visar att få
lärare använder disciplinära åtgärder. De flesta lärarna svarade att de utvisar
elever från klassrummet någon gång eller aldrig. Kvarsittning är ännu ovanligare.
Den åtgärd som lärarna i viss utsträckning använder är omhändertagande av
föremål, oftast mobiltelefoner.13

Syfte och frågor
Syftet med rapporten är att kartlägga hur skolor använder ordningsregler och
disciplinära åtgärder samt utifrån kartläggningens resultat lämna förslag till
åtgärder som kan främja trygghet och studiero.
Frågorna är:
• Hur arbetar skolor med ordningsregler?
• Hur ofta och varför beslutar skolor om disciplinära åtgärder?

Metod
För att kartlägga hur skolor använder ordningsregler och disciplinära åtgärder
har Skolverket gjort en enkät och intervjuer. I det här avsnittet beskriver vi kort
hur vi gick till väga. För mer fördjupad information om hur vi gjorde, se bilaga
1.

Enkät
I mars 2018 skickade Skolverket en enkät till ett nationellt representativt urval
av rektorer i grund- och gymnasieskolan. Syftet med enkäten var att få en
nationell bild av hur skolor arbetar med ordningsregler och disciplinära åtgärder.
Vi stratifierade urvalet på skolform och skolstorlek. Enkäten gick ut till
1 448 rektorer varav 986 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent.
Vi fick svar från en större andel rektorer i gymnasieskolan (76 procent), jämfört
med grundskolan (66 procent).
Resultatet från enkäten har vi analyserat utifrån variabler som vi antog kunde
påverka rektorernas svar. Dessa är skolornas storlek (liten, medel eller stor),
skolor med enbart högstadiet jämfört med samtliga grundskolor och om skolan
har kommunal eller enskild huvudman. Vi har även analyserat elevernas socioekonomiska bakgrund (låg, medel eller hög andel elever som har föräldrar med
eftergymnasial utbildning), vilka program som gymnasieskolan har
12 Skolverket (2016).
13 Lärarnas Riksförbund (2014).
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(högskoleförberedande program, introduktionsprogram eller yrkesprogram) och
om skolan ligger i en storstad eller i övriga kommuner.
I rapporten presenterar vi resultaten från enkäten i diagram efter hur rektorerna i grundskolan respektive gymnasieskolan svarade. I de fall vi lyfter
skillnader för de andra variablerna är skillnaderna statistiskt signifikanta på fem
procents nivå.

Intervjuer
Skolverket har kompletterat enkäten med intervjuer på två grundskolor och två
gymnasieskolor. Syftet med intervjuerna är att få exempel på olika förhållningssätt som skolor har till ordningsregler och disciplinära åtgärder.
Vi valde en grundskola och en gymnasieskola som svarade i enkäten att de
relativt ofta använder disciplinära åtgärder samt en grundskola och en gymnasieskola som svarade att de sällan använder åtgärderna. I valet av skolor säkerställde
vi att de var av samma storlek, med samma typ av huvudman, att eleverna hade
liknande socioekonomisk bakgrund och att gymnasieskolorna hade liknande
program. Syftet med urvalet var att få en spridning i olika förhållningssätt till
disciplinära åtgärder i skolor som har liknande förutsättningar.
Sammanlagt intervjuade vi 4 rektorer, 27 lärare och 22 elever. Intervjuerna
bidrog till att fördjupa och förklara de resultat som vi fått från enkäten. De var
även ett sätt att fånga erfarenheter från elever och lärare, eftersom vi i enkäten
bara har rektorns perspektiv. På grund av den begränsade tiden för uppdraget
var intervjustudien liten. Vi vill betona att resultatet från intervjuerna inte går
att generalisera till en större population.

Disposition
Vi presenterar våra resultat i tre kapitel. Det första kapitlet handlar om ordningsregler, det andra om disciplinära åtgärder och det tredje om vilken betydelse
som ordningsregler och disciplinära åtgärder har för trygghet och studiero.
Därefter presenterar vi rapportens slutsatser och förslag på åtgärder.
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Ordningsregler
I det här kapitlet redovisar vi hur skolor arbetar med ordningsregler. Syftet med
ordningsregler är att skapa ordning, trivsel och studiero. Alla i skolan har ett
ansvar att följa reglerna. Därför är det viktigt att alla känner till dem.14

Sammanfattning
Enkäten visar att det främst är rektorer och lärare som deltar i att ta fram
ordningsregler. Även elever, annan personal och vårdnadshavare deltar, men i
varierande grad.
I enkäten svarade rektorerna att de i hög utsträckning anser att eleverna följer
ordningsreglerna och att personalen i hög utsträckning agerar enigt om elever
bryter mot dem.
Intervjuerna visar att rektorer och lärare anser att det är mer framgångsrikt
om skolan har få och tydliga regler samt att det är viktigt att eleverna är delaktiga. Eleverna som vi intervjuade berättar att de sällan känner sig delaktiga.

Ofta rektorn och lärarna
som tar fram ordningsreglerna
Resultatet från enkäten visar att nästintill alla rektorer (99,8 procent) svarade att
deras skola har ordningsregler. I enkäten frågade vi rektorerna vilka som deltog när skolan tog fram ordningsreglerna. Nio av tio rektorer svarade att både
rektorn och lärarna deltog.
Dagram 1. Vilka som deltog i att ta fram ordningsregler. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.
Det var möjligt att ange flera alternativ.

14 Skolverket.se (2018).
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Vårdnadshavare

Det finns vissa skillnader i hur rektorerna svarade att övriga grupper medverkade i
att ta fram ordningsreglerna. Rektorer i grundskolan svarade oftare (83 procent)
att de involverade elevrådet jämfört med gymnasieskolan (62 procent). Ungefär
två tredjedelar av rektorerna i både grund- och gymnasieskola svarade att övriga
elever var med i arbetet. Eftersom rektorerna kunde ange flera alternativ har vi
undersökt hur stor andel rektorer som svarade att de varken involverade elevrådet eller övriga elever. Bara 8 procent svarade det.
En större andel rektorer i grundskolan (en tredjedel) svarade att de involverade
vårdnadshavare när skolan tog fram ordningsregler jämfört med rektorer i
gymnasieskolan (3 procent).
I gymnasieskolan var däremot elevhälsan oftare med när skolan tog fram
ordningsregler. 73 procent av rektorerna i gymnasieskolan svarade att elevhälsan
deltog i arbetet, jämfört med 58 procent av rektorerna i grundskolan.
Rektorer på grundskolor som bara har högstadiet svarade oftare (81 procent)
att elevhälsan deltog när de tog fram ordningsregler jämfört rektorer samtliga på
grundskolor (58 procent).

Ordningsreglerna innehåller att
skolan ska vara fri från kränkningar
Nästan alla rektorer svarade att ordningsreglerna innehåller att skolan ska vara
fri från kränkningar, hot och våld. En annan mycket vanlig ordningsregel är att
ingen får skräpa ner, klottra eller förstöra, vilket ungefär åtta av tio av rektorerna
svarade.
Diagram 2. Vad skolans ordningsregler innehåller. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.
Det var möjligt att ange flera alternativ.
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En större andel rektorer i gymnasieskolan (89 procent) svarade att ordningsreglerna innehåller att eleverna ska komma i tid och vara rätt förberedda,
jämfört med rektorer i grundskolan (73 procent). En ännu större skillnad
mellan skolformerna finns om regeln att ingen får röka, snusa, dricka alkohol
eller använda droger på skolan. Den ordningsregeln svarade 85 procent av rektorerna i gymnasieskolan att de har, jämfört med 34 procent av rektorerna
i grundskolan.
Att ordningsreglerna innehåller att eleverna ska komma i tid och vara rätt
förberedda samt att ingen får använda tobak, alkohol eller droger är vanligare
ju äldre eleverna är. När vi jämför skolor som bara har högstadiet med samtliga grundskolor ser vi att rektorer på högstadieskolor i högre utsträckning
(90 procent) svarade att ordningsreglerna innehåller att eleverna ska komma
i tid och vara rätt förberedda, jämfört med rektorer på samtliga grundskolor
(73 procent).
En ännu större skillnad i hur rektorer på olika grundskolorna svarade finns
för alternativet att ingen får röka, använda tobak, alkohol eller droger. Det svarade 75 procent av rektorerna på skolor med bara högstadiet, jämfört med
34 procent av rektorerna samtliga på grundskolor.
I enkäten kunde även rektorerna ange om skolan har andra ordningsregler.
En tredjedel av rektorerna gav exempel på andra regler. Av dessa handlar
14 procent (41 kommentarer) om att skolan har regler om mobiltelefoner.

Exempel från intervjuerna
En erfarenhet som framkom i intervjuerna med lärare och rektorer är att det
kan vara bättre med få men viktiga regler. Om skolan har för många regler kan
det bidra till att personalen inte orkar upprätthålla alla regler och att elever
glömmer bort vilka regler som finns. Vissa skolor har därför ”rensat” och valt ut
de regler som de tycker är viktigast och tagit bort resterande. Lärare och rektorer
menar att när reglerna är få, självklara och väl förankrade följer eleverna dem
i högre utsträckning.
De lärare som vi intervjuade på skolor som har förbud mot vissa kläder (keps)
eller livsmedel (socker och tuggummi) hade mer erfarenhet av elever som ifrågasatte reglerna. Under intervjuerna med elever på de skolorna framträder att de
inte har förstått syftet med ordningsreglerna och att de upplever reglerna som
konstiga. En elev berättar att de uppfattar att reglerna är där för att irritera dem:
Det finns ju du vet, såna här regler som vi alltid tyckt har varit lite konstiga och så,
som att man inte får tugga tuggummin… och att man inte får ha mössa på sig
inomhus. Alltså det är bara såna regler som… alltså det känns verkligen som att
de är där bara för att göra oss elever irriterade.

Andra ordningsregler är så självklara att eleverna knappt uppfattar att det är
skolans ordningsregler. Eleverna har därmed svårt att återge vilka reglerna är.
En elev berättar att det är ”typ det vanliga, att man ska uppföra sig”.
Hur skolan bör hantera elevernas mobiltelefoner var ett omdiskuterat ämne
under intervjuerna med lärare och rektorer. Vissa har infört mobilförbud på
lektionstid, andra har provat tillfälliga förbud och ytterligare några har beslutat
att det är upp till varje lärare.
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Lärarna som vi intervjuade upplever elevernas användning av mobiltelefoner
på olika sätt. Vissa lärare tycker att mobiltelefonerna stör, medan andra inte
upplever några större problem. En svårighet som lärare påtalar med att förbjuda
mobiltelefoner är att elever kan använda musik för att skärma av eller appar
för att underlätta sin inlärning eller sin vardag. Det finns även lärare som vill
använda mobiltelefoner i undervisningen.
Vissa lärare berättar att det är svårt att upprätthålla ett totalförbud eftersom
det alltid finns undantag. De lärarna låter eleverna ha mobiltelefoner men
om de tappar fokus från undervisningen på grund av den ger läraren ett par
varningar och om eleverna inte hörsammar varningarna omhändertar läraren
telefonen.

Personalen går igenom ordningsreglerna
med eleverna
En stor andel av rektorerna svarade i enkäten att de genomför flera åtgärder
för att förankra ordningsreglerna. Det vanligaste är att personal på skolan går
igenom reglerna med eleverna, vilket nästan samtliga rektorer svarade.
Diagram 3. Hur skolan arbetar med att förankra ordningsreglerna. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.
Det var möjligt att ange flera alternativ.
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En större andel av rektorerna i grundskolan svarade att de informerar vårdnadshavarna om skolans ordningsregler (92 procent) jämfört med gymnasieskolan
(79 procent). Rektorerna i grundskolan svarade också oftare att personalen har
gemensamma diskussioner om ordningsreglerna (89 procent) jämfört med
gymnasieskolan (79 procent). En något större andel rektorer i grundskolan svarade även att eleverna har gemensamma diskussioner om ordningsreglerna, vilket
84 procent svarade jämfört med 75 procent av rektorerna i gymnasieskolan.
Den enda åtgärden som rektorerna i gymnasieskolan svarade att de oftare
genomför är att eleverna får skriva på att de ska följa ordningsreglerna. Det
svarade 29 procent av rektorerna i gymnasieskolan, jämfört med 20 procent av
rektorerna i grundskolan.
När vi analyserar resultatet från enkäten efter typ av huvudman framträder
en skillnad. Rektorerna på skolor med enskild huvudman svarade oftare att
elever får skriva under ett dokument att de ska följa ordningsreglerna och att
vårdnadshavare får skriva under att de har tagit del av ordningsreglerna.

Exempel från intervjuerna
De lärare och rektorer som vi intervjuade berättar att de brukar förankra ordningsreglerna genom att gå igenom dem en gång om året eller när skolan får
en ny årskull. Lärarna berättar att de vill vara tydliga från början med vad som
gäller och vilka regler som finns. De menar att det är viktigt att de gemensamt
med eleverna kommer överens om vilka förväntningar som elever och lärare har
på varandra.
En rektor beskriver att ordningsregler är bra att ha när något händer, för att
då kunna hänvisa till vad som gäller. I övrigt ser rektorn på ordningsregler som
andra lagar – det är något som finns att ta fram när de behövs men inget som de
går igenom regelbundet. Samtidigt menar rektorn att information alltid är svårt.
De ger ordningsreglerna till eleverna, men det är tveksamt om de läser dem så
noga.
Intervjuerna med eleverna tyder på att eleverna har låg kännedom om
ordningsreglerna. När vi frågade eleverna om de känner till skolans ordningsregler så kunde några redogöra för en del regler, men de flesta elever kunde inte
svara på om skolan har ordningsregler. En elev berättar:
Alltså jag har ingen aning ifall det ens finns ordningsregler. Jag pratade med min
kompis innan, han bara ”finns ens ordningsregler på den här skolan” då går ändå
han i trean, så han borde ha märkt det under tre år. Så ja, jag har faktiskt ingen
aning ifall det finns ordningsregler.
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Skolorna reviderar ordningsreglerna varje läsår
De flesta av rektorerna i grundskolan (88 procent) och i gymnasieskolan
(79 procent) svarade i enkäten att skolan reviderar ordningsreglerna varje läsår.
Att skolor reviderar ordningsreglerna mer sällan eller oftare är ovanligt.
Diagram 4. Hur ofta skolan reviderar ordningsreglerna. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Exempel från intervjuerna
I intervjuerna berättar rektorer att de vid revideringar av ordningsreglerna
brukar involvera elevrådet eller bjuda in övriga elever att komma med synpunkter. En lärare menar att det är en viktig symbolhandling att bjuda in eleverna för
att diskutera ordningsreglerna.
Under intervjuerna med eleverna berättar vissa att de inte känt sig delaktiga
vid revideringen av ordningsreglerna. En elev berättar att de har försökt påverka
ordningsreglerna, men att det har varit svårt att få gehör för sina synpunkter och
att de saknar återkoppling på sina förslag:
De säger alltid att ”vi ska ta vidare det här till skolledningen” eller någonting. Så
hör man liksom inget mer om det. Jag vet inte om de faktiskt går vidare med det
eller inte.

Andra elever menar att när ordningsreglerna består av mycket självklara regler,
som till exempel att inte kränka andra, så finns det inget skäl att försöka påverka
dem. En elev berättar att när skolan inte har ”konstiga regler” så har eleverna
inget intresse av att försöka påverka:
Det känns inte som att vår skola har så mycket konstiga regler eller arbetssätt så
för mig spelar det egentligen ingen roll.
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Eleverna följer ordningsreglerna
En stor andel av rektorerna (87 procent i grundskolan och 75 procent i gymnasieskolan) svarade i enkäten att deras uppfattning är att eleverna följer ordningsreglerna i hög utsträckning eller i mycket hög utsträckning.
En mindre andel svarade att eleverna följer ordningsreglerna i varken hög
eller låg utsträckning, vilket motsvarar 12 procent av rektorerna i grundskolan
och 24 procent av rektorerna i gymnasieskolan. Nästan ingen svarade att eleverna följer ordningsreglerna i låg eller mycket låg utsträckning.
Diagram 5. Om rektorn upplever att eleverna följer ordningsreglerna. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Exempel från intervjuerna
De lärare och rektorer som vi intervjuade beskriver erfarenheter som överensstämmer med det resultat som enkäten visar, det vill säga, de flesta tycker att
eleverna i stort följer ordningsreglerna. Lärarna uttrycker att eleverna ibland
kan behöva en påminnelse om reglerna, vilket leder till ett samtal. De områden
som lärarna berättar att de behöver arbeta med handlar till stor del om elevernas
attityd och bemötande, om nedskräpning och rökning.
Under intervjuerna betonar lärarna att det finns olika sätt att följa upp elever
som bryter mot ordningsregler. De berättar att det är viktigt att ge eleverna ett
bra bemötande. En lärare beskriver att de i dialog med eleverna behöver motivera och förklara på ett respektfullt sätt för att få eleverna att förstå:
Antingen kan du vara auktoritär och vara väldigt jobbig och det kan ju i sig tända
en gnista av att fortsätta provocera. Jag tycker vi är bättre på att hålla dialog
och säga ”men kom igen du vet att du inte får” och motivera varför och liksom
förklara. Jag tycker att de flesta eleverna lyssnar på det och förstår att okej, bra.
Vi bemöter dem på ett respektfullt sätt tycker jag.
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Läraren menar att dialogen bidrar till att visa att de förstår eleverna och till att
försöka få eleverna att förstå läraren. Att eleverna förstår reglerna menar läraren
har störst betydelse för att de följer dem.
En rektor menar att ordningsregler har ett stort symbolvärde. Reglerna visar
på skolans rätt att sätta regler, vilket markerar vem som bestämmer på skolan.
Det viktiga är att det handlar om regler som alla kan hålla med om.

Personalen behöver agera enigt
I enkäten frågade vi rektorerna om skolan har gemensamma rutiner för hur personalen ska agera om eleverna bryter mot ordningsreglerna. Nio av tio rektorer
svarade att de har det.
Vi frågade även rektorerna i vilken utsträckning de anser att skolans personal
agerar enigt om eleverna bryter mot ordningsreglerna. Enkäten visar att 83 procent av rektorerna i grundskolan och 73 procent av rektorerna i gymnasieskolan
svarade att pedagogisk personal i hög utsträckning eller i mycket hög utsträckning
agerar enigt om eleverna bryter mot ordningsreglerna.
En mindre andel svarade att pedagogisk personal i varken hög eller låg
utsträckning agerar enigt, vilket motsvarar 15 procent av rektorerna i grundskolan och 24 procent av rektorerna i gymnasieskolan. Nästan ingen svarade att
pedagogisk personal i låg eller mycket låg utsträckning agerar enigt.
Diagram 6. Om rektorn anser att pedagogisk personal agerar enigt om elever bryter
mot ordningsreglerna. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Exempel från intervjuerna
De lärare och rektorer som vi intervjuade berättar att de tycker att det är mycket
viktigt att personalen agerar om de ser att en elev bryter mot ordningsreglerna.
En rektor menar att hur personalen agerar, eller underlåter att agera, snabbt
sprider sig bland eleverna. Om personalen bestämt och konsekvent håller på
reglerna kommer eleverna också i högre utsträckning följa dem.
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De vi intervjuade var i stora drag överens om hur det bör vara men samtidigt
finns det en vardag på skolorna som tränger undan idealet. En lärare menar att
de inte alltid orkar upprätthålla reglerna, att de ibland är trötta eller har bråttom
till nästa lektion. Det finns lärare som berättar att det kan vara lättare att säga
till sina egna elever än elever som de inte undervisar eftersom de har en relation
till ”sina” elever.
Under intervjuerna mötte vi lärare som tycker att det inte gör något att lärare
gör olika och prioriterar bland vilka regler de upprätthåller. Andra lärare anser
att det är ett stort problem och uttrycker en besvikelse över att alla lärare inte
agerar enligt vad som de har kommit överens om. De menar att det leder till att
de lärare som ser till att eleverna följer reglerna får dra ett tyngre lass och dessutom får den otacksamma rollen som ”tjatig” medan andra lärare blir ”schyssta”.
En rektor berättar att det är svårt att få eleverna att följa reglerna när personalen
själva inte följer dem. Det innebär att skolan har regler som varken elever eller
lärare tycker är viktiga.
Även intervjuerna med eleverna visar att de kan uppleva att det blir otydligt
när lärare lägger olika vikt vid att upprätthålla ordningsreglerna. Eleverna har
erfarenhet av att samma lärare ger olika tillsägelser till olika elever, till exempel
att tjejer som bryter mot mobilförbudet får en hårdare tillsägelse än killar. Elevernas erfarenhet är även att det är sämst ordning när de har vikarier. Eleverna
själva berättar att det beror på att de ”tar chansen”. De har ingen relation till
vikarien och de upplever att vikarien inte har koll på vilka regler som gäller.
De elever som vi intervjuade uttrycker att de vill att de vuxna i skolan ska
agera. De vill att de vuxna ska säga till elever som stör, att regelbrott ska få
konsekvenser och att konsekvenserna ska vara samma oavsett elev och oavsett
lärare.

Hög närvaro av vuxna är viktigt
för elevernas trygghet
I enkäten fick rektorerna svara på i vilken utsträckning de anser att övrig personal agerar enigt om eleverna bryter mot ordningsreglerna. Med övrig personal
menar vi andra vuxna på skolan som inte är lärare. Det kan till exempel vara
assistenter, skolvärdar, lokalvårdare och administrativ personal.
Ungefär två tredjedelar av rektorerna i både grundskolan och gymnasieskolan
svarade att övrig personal i hög utsträckning eller i mycket hög utsträckning
agerar enigt om eleverna bryter mot ordningsreglerna. Det är något lägre jämfört med hur rektorerna bedömde att pedagogisk personal agerar vid regelbrott.
En tredjedel av rektorerna svarade att övrig personal i varken hög eller låg
utsträckning agerar enigt. Bara några enstaka procent svarade att övrig personal
i låg eller mycket låg utsträckning agerar enigt.
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Diagram 7. Om rektorn anser att övrig personal agerar enigt om eleverna bryter mot
ordningsreglerna. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Exempel från intervjuerna
Resultatet från intervjuerna tyder på att övrig personal kan spela en mycket stor
roll för att eleverna ska uppfatta skolan som trygg. Medan lärarna kan ha bråttom till nästa lektion finns övrig personal kvar och kan agera i ett tidigt skede.
En rektor berättar om den förebyggande effekt som sådan personal kan ha:
Han vet ju liksom vad som händer i huset och kan ju komma och säga till då,
i stället för att saker och ting eskalerar så får vi reda på det efteråt.

Både elever, lärare och rektorer påtalar den betydelse som övrig personal har
för elevernas trygghet. De kan bland annat bidra till att eleverna kan bygga
relationer med vuxna på skolan som de inte möter i ett betygssättande sammanhang och som finns på de platser som eleverna rör sig.
På en av skolorna som vi besökte berättar en elev att det sällan finns vuxna
på de ytor som eleverna rör sig på under lunchrasten. Eleven berättar att de tar
chansen att bryta mot reglerna när ingen ser, när det inte finns vuxna där:
Vid lunch är nog de flesta lärare uppe vid lunchen, eller sitter de i sitt personalrum. Och då är det ganska mycket friyta, liksom, att kunna nästan göra vad man
vill.

En sådan ”friyta” skapar en otrygghet hos eleverna. Eleven i citatet ovan berättar
att det är svårt att känna sig helt trygg eftersom det alltid kan ”hända något”.
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I intervjuerna berättar eleverna att det är en trygg och bra stämning på deras
skola. De har viss erfarenhet av grupperingar, hierarkier och kränkningar, men
sällan av mobbning. Trygghet för dem är när de har många vänskapsrelationer
och en god sammanhållning. Att de inte behöver vara oroliga för kommentarer,
varken i klassrummet eller i korridorerna.
De tjejer som vi intervjuade uttrycker mer otrygghet än killar. En del av den
otrygghet som tjejerna uttrycker handlar om att de blir utsatta för kränkningar
och kommentarer av killarna. En elev beskriver:
Tryggheten, alltså ibland kan jag tycka att det är ganska jobbigt att gå i korridoren
själv som tjej, för att jag kan märka att ett killgäng står där, och så kan de lägga
någon kommentar. Och det kan vara lite jobbigt. Jag vet att jag inte är den enda
som känner så.

Omvänt så menar elever på de skolor som har mycket öppna ytor och hög närvaro av vuxna att de känner sig trygga av att det alltid finns andra människor i
lokalerna. Att det inte finns platser som är dolda för insyn har stor betydelse för
elevernas upplevelse av trygghet i skolan.
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Disciplinära åtgärder
Syftet med disciplinära åtgärder är att få elever att ändra sitt beteende, så att
arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan.15 I det här kapitlet
presenterar vi hur ofta och varför rektorer använder disciplinära åtgärder.

Sammanfattning
Resultatet från enkäten visar att de flesta rektorer sällan använder disciplinära
åtgärder. Kvarsittning och tillfälliga omplaceringar är de åtgärder som är mest
sällsynta.
Enkäten visar att skriftlig varning och avstängning är något vanligare i gymnasieskolan. Avstängning är en akut åtgärd som rektorerna främst använder för
att skapa trygghet för andra elever vid allvarliga situationer, exempelvis när det
förekommer våld.
I intervjuerna berättar lärarna att disciplinära åtgärder går att göra olika
strängt och att en utvisning ur klassrummet även kan vara ett erbjudande om
rast. En sträng ton kan, enligt lärarna, riskera ett låst läge som de vill undvika.

Omhändertagande av föremål – ofta en mobiltelefon
Enligt skollagen får rektorer och lärare omhänderta föremål som stör utbildningen eller som riskerar att skada någon.16 Resultatet från enkäten visar att det
är en åtgärd som rektorer relativt sällan använder. Två tredjedelar av rektorerna
svarade att de aldrig eller sällan omhändertar föremål.
En tredjedel av rektorerna svarade att de omhändertar föremål varje läsår eller
varje termin. Bara några enstaka procent av rektorerna svarade att de omhändertar
föremål varje månad eller varje vecka.
Diagram 8. Hur ofta rektorn beslutar om omhändertagande av föremål. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

15 Skolverket.se (2018).
16 5 kap. 22 § skollagen (2010:800).
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På grundskolor som har en låg andel elever med föräldrar med eftergymnasial
utbildning svarade rektorn oftare (47 procent) att de beslutar om omhändertagande av föremål varje läsår eller varje termin, jämfört med rektorer på grundskolor där den andelen är hög (27 procent).
Över hälften av rektorerna på grundskolor som bara har högstadiet svarade
att de omhändertar föremål varje läsår eller varje termin. I gruppen samtliga
grundskolor svarade bara en av tre rektorer detsamma.
I enkäten hade rektorerna möjlighet att ge exempel på vilka föremål de
omhändertar. De vanligaste är mobiltelefoner (107 kommentarer), knivar
(95 kommentarer), andra föremål som kan vara farliga eller som stör ordningen
(75 kommentarer) samt andra vapen och vapenliknande föremål (44 kommentarer).

Rektorns uppfattning ifall lärare omhändertar föremål
I en fråga fick rektorerna uppskatta hur ofta lärare på deras skola omhändertar föremål. Ungefär hälften svarade att lärare aldrig eller sällan omhändertar
föremål.
En tredjedel svarade att lärare omhändertar föremål varje läsår eller varje
termin. En något mindre andel svarade att lärare omhändertar föremål varje
månad eller varje vecka, vilket motsvarar 19 procent av grundskolorna och
15 procent av gymnasieskolorna.
Diagram 9. Rektorns uppfattning om hur ofta lärare beslutar om omhändertagande
av föremål. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna
bygger på rektorernas uppskattningar och bör därför tolkas med försiktighet.

I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att lärare
omhändertar föremål. De flesta skriver att föremålen som lärarna omhändertar
är mobiltelefoner (271 kommentarer). I övriga fall handlar det om föremål som
de bedömer kan vara farliga (122 kommentarer) eller föremål som stör undervisningen (61 kommentarer). Farliga föremål kan till exempel vara knivar,
pinnar eller tändare. Andra föremål som lärarna omhändertar är sådant som är
förbjudet enligt skolans ordningsregler, till exempel energidryck.
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Exempel från intervjuerna
I intervjuerna frågade vi lärare och rektorer om vilka erfarenheter de har av
omhändertagande av föremål. Deras berättelser handlar nästan uteslutande om
omhändertagande av mobiltelefoner.
Vissa lärare beskriver att det aldrig är ett problem att omhänderta mobiltelefoner. Eleverna är medvetna om att de gör fel om de använder sin mobiltelefon
under en lektion och det blir därmed ingen konflikt. Andra lärare beskriver att
de hamnar i låsta situationer. När en lärare ska omhänderta ett föremål från
en elev finns det en risk att eleven vägrar, vilket sätter läraren i ett svårt läge.
En lärare beskriver:
Om det är en elev som utmanar en och inte lämnar ifrån sig mobilen eller inte går
ut eller tar av sig kepsen eller vad det nu kan vara … Då hamnar man ju i ett svårt
läge, därför att man känner ju någon slags press att vara den som bestämmer där
inne … Att man kan genomföra det man säger.

För att undvika att förlora i en maktkamp framför klassen beskriver lärarna
olika strategier. Det kan vara att de samlar in mobiltelefoner ”under mjuka
förhållanden” och omhändertar föremålen på ett icke-auktoritärt sätt. Vilket
innebär att läraren inte gör en stor sak av omhändertagandet när de andra
eleverna ser eller att det sker i dialog med eleven.

Delade meningar om utvisning ur klassrummet
Om en elev stör undervisningen, och inte slutar trots tillsägelse från läraren, får
läraren utvisa eleven från klassrummet för resten av lektionen.17 Eftersom det är
en åtgärd som bara lärare använder, frågade vi rektorerna i enkäten hur ofta de
uppskattar att lärarna på skolan utvisar elever från klassrummet.
Ungefär en tredjedel av rektorerna i både grundskolan och gymnasieskolan
svarade att lärare utvisar elever varje läsår eller varje termin. En något större
andel, 37 procent av rektorerna i grundskolan och 43 procent av rektorerna
i gymnasieskolan, svarade att lärare aldrig eller sällan utvisar elever.
Ytterligare en tredjedel av rektorerna i grundskolan svarade att lärare utvisar
elever varje månad eller varje vecka. Motsvarande för rektorerna i gymnasieskolan är en fjärdedel.

17 5 kap. 7 § skollagen (2010:800).
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Diagram 10. Rektorns uppfattning om hur ofta lärare beslutar om utvisning ur
klassrummet. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna
bygger på rektorernas uppskattningar och bör därför tolkas med försiktighet.

I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att lärare utvisar
elever från klassrummet. Rektorernas kommentarer handlar nästan uteslutande
om elever som stör studieron och som inte ändrat sitt beteende trots tillsägelse
från läraren. Rektorerna skriver att i vissa fall blir eleven utvisad för resten av
lektionen, i andra fall kommer eleven tillbaka till lektionen efter en liten stund.
Några rektorer skriver i sina kommentarer att en form av utvisning från klassrummet är att läraren erbjuder elever att ta en paus. Rektorerna menar att de
inte tror att eleverna upplever det som en utvisning eftersom det sker i samråd.

Exempel från intervjuerna
Av de lärare som vi intervjuade har vissa erfarenhet av att utvisa elever regelbundet medan andra berättar att det är en åtgärd som de aldrig genomför.
De lärare som inte utvisar berättar att en tillsägelse brukar räcka. Det finns även
lärare som har hotat med utvisning och berättar att hotet kan vara tillräckligt.
Det finns exempel på lärare som berättar att de inte tycker om utvisning som
åtgärd. Dels vill lärarna hellre ha eleverna i klassrummet, dels blir det problematiskt med tillsynen av eleven när den är utvisad, eftersom läraren fortfarande har
tillsynsansvar. Det finns skolor som har löst det genom att tillkalla en resursperson eller rektor. Andra skolor inte har sådana rutiner.
Precis som vid omhändertagande av föremål finns det en risk att eleven
vägrar. Både lärare och elever beskriver situationer när elever har vägrat att gå
ut. Lärarna berättar att det kan sätta dem i ett svårt läge. Enligt skollagen har
lärare rätt att utvisa en elev som stör undervisningen, men lärare har inte rätt att
fysiskt tvinga ut eleven. Lärarna berättar därför att de genomför utvisningen i en
mjukare form. I stället för att lägga fram utvisningen som ett straff kan läraren
be eleven att gå ut. Det blir en frivillig utvisning i form av en överenskommelse.
En lärare berättar:
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Då tänker jag så här, att då ber man, ”ja men då får jag be dig att gå ut”, så. Då
kan man ju säga det utan att den här eleven också liksom förlorar allting inför
sina klasskompisar. Utan man ber. Och då är det en överenskommelse, då gör
den eleven det.

Ytterligare vissa lärare påtalar att studiero hänger samma med elevernas motivation och att de inte använder utvisning eftersom de har en högre tilltro till
samtal än till en åtgärd som eleverna kan uppfatta som ett straff. En lärare
berättar att det finns andra metoder som är mer inriktade på dialog:
Jag tror att det finns andra vägar att gå, att skapa relationen, att kunna prata med
dem och kunna på något sätt se, höra dem och säga ”hur ser ni på situationen?
Varför är det så här?” Så det finns andra tillvägagångssätt.

Lärare som vi intervjuade lyfter samtidigt att studiero i klassrummet är väldigt
viktigt. Om en elev stör studieron måste läraren agera. Men innan en utvisning
kan bli aktuell försöker de hitta andra metoder, till exempel placerar om i klassrummet eller hjälper eleven med sin koncentration. En lärare menar att en del
elever och en del klasser behöver mer ordning och struktur och att disciplinära
åtgärder i sig inte skapar ordning, även om det tillfälligt kan lösa ett ordningsproblem. För att skapa studiero behöver läraren i stället arbeta förebyggande.

Kvarsittning – en sällsynt åtgärd
Om en elev stör undervisningen och inte slutar trots tillsägelse från lärare, får
läraren eller rektorn besluta att eleven ska stanna kvar i skolan en timme efter
undervisningens slut eller komma till skolan en timme innan undervisningen
börjar.18 Genom kvarsittning kan eleven ta igen förlorad tid.19
Enkäten visar att kvarsittning är en åtgärd som rektorer sällan använder.
Nio av tio rektorer i grundskolan och 97 procent av rektorerna i gymnasieskolan svarade att de aldrig eller sällan beslutar om kvarsittning.
Det är bara några enstaka procent av rektorerna som svarade att de använder
kvarsittning. Av de rektorer som svarade att de beslutar om kvarsittning varje
vecka representerar nästan samtliga grundskolor med enskild huvudman.

18 5 kap. 8 § skollagen (2010:800).
19 Prop. 2009/10:165.
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Diagram 11. Hur ofta rektorn beslutar om kvarsittning. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

På grundskolor med en hög andel elever som har föräldrar med eftergymnasial
utbildning svarade rektorn oftare (80 procent) att de aldrig beslutar om kvarsittning, jämfört med rektorer på grundskolor där den andelen är låg (67 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de
beslutar om kvarsittning. Ett vanligt skäl som rektorerna anger är att elever haft
upprepad ogiltig frånvaro eller flera sena ankomster. Ett annat vanligt skäl är att
eleverna har stört undervisningen och inte lyssnat på tillsägelser. Eleven kan då
få kvarsittning för att ta igen det som eleven missade eller som ”reflektionstid”.

Rektorns uppfattning ifall lärarna använder kvarsittning
Även lärare kan besluta om kvarsittning. Rektorerna fick därför uppskatta hur
ofta lärare på deras skola använder kvarsittning. Sju av tio rektorer i grundskolan och nio av tio rektorer i gymnasieskolan svarade att lärare aldrig eller sällan
beslutar om kvarsittning.
Det är något vanligare att lärare i grundskolan använder kvarsittning. Av
rektorerna i grundskolan svarade 16 procent att lärare beslutar om kvarsittning
varje läsår eller varje termin och 7 procent att lärare beslutar om kvarsittning
varje månad eller varje vecka. Motsvarande för gymnasieskolan är bara några
enstaka procent.
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Diagram 12. Rektorns uppfattning om hur ofta lärare beslutar om kvarsittning.
Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna
bygger på rektorernas uppskattningar och bör därför tolkas med försiktighet.

Exempel från intervjuerna
Även intervjuerna visar att kvarsittning är en mycket sällsynt disciplinär åtgärd.
Vissa lärare och rektorer berättar dessutom att de är emot kvarsittning och att
de ser åtgärden som kontraproduktiv. De arbetar för att skolan ska vara en
trivsam miljö och för att eleverna ska ha lust att lära. Att använda skolan och
skolarbete på ett sätt som eleverna kommer att uppfatta som ett straff rimmar
illa. En rektor berättar:
Kvarsittning tycker jag har ett dubbelt budskap, för vi vill att de ska vara i skolan
och det ska vara någonting positivt och bra. De ska vara här för att lära sig. Och
sen säger man att de måste vara i skolan, och då ska det vara ett straff … Det
kan jag väl tycka är en sån där förlegad metod.

Lärare och rektorer som vi intervjuade menar att kvarsittning är en förlegad
åtgärd som inte fyller någon funktion. Både som begrepp och som fenomen är
det något som de uppfattar som ålderdomligt, främmande och långt utanför
den bild som de har och vill ge av skolan.
Intervjuerna visar att precis som det förekommer en mjukare användning av
utvisning ur klassrummet och omhändertagande av föremål, så förekommer det
även en mjukare form av kvarsittning. Lärare beskriver att om en elev har missat
undervisning kan de erbjuda eleven extra tid för att få möjlighet att komma
ikapp. I praktiken innebär det att eleven, precis som vid kvarsittning, stannar
kvar en extra timme efter skolans slut. Men det är ett erbjudande, det är frivilligt och det är med ett uttalat syfte att ge eleven mer stöd.
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Ganska vanligt att rektorer beslutar om utredning
Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen eller om eleven har gjort
något allvarligare ska rektorn utreda saken. Därefter ska rektorn se till att skolan
gör något för att få eleven att ändra sitt beteende.20 Det kan till exempel vara
stöd i undervisningen, stöd från elevhälsan eller en skriftlig varning.
Resultatet från enkäten visar att utredning förekommer oftare än de disciplinära åtgärderna. Ungefär en tredjedel av rektorerna i grundskolan och hälften
av rektorerna i gymnasieskolan svarade att de beslutar om utredning varje läsår
eller varje termin.
Enkäten visar att 24 procent av rektorerna i grundskolan och 17 procent av
rektorerna i gymnasieskolan svarade att de beslutar om utredning varje månad
eller varje vecka. Samtidigt finns det även en stor andel som svarade att de aldrig
eller sällan beslutar om utredning, vilket motsvarar 41 procent av rektorerna i
grundskolan och 35 procent av rektorerna i gymnasieskolan.
Diagram 13. Hur ofta rektorn beslutar om utredning. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

På grundskolor som har en hög andel elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning svarade rektorn oftare (24 procent) att de aldrig beslutar
om utredning, jämfört med rektorer på grundskolor där den andelen är låg
(10 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de beslutar
om utredning. Rektorerna beskriver främst situationer med kränkningar, våld
eller hot.
En rektor skriver i sin kommentar att kränkningar är den vanligaste orsaken
till utredningar. En annan rektor skriver att när en elev upprepade gånger
kränkt kan utredning var ett sätt för skolan att ta redan på vad som orsakar
elevens beteende:

20 5 kap. 9–10 §§ skollagen (2010:800).
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Det kan ha varit en situation där en elev flertalet gånger uppträtt kränkande. Efter
att vi haft samtal och möten och följt upp på olika sätt så måste vi nu kartlägga
och utreda ordentligt varför beteendet återkommer. Kan det vara så att eleven
kompenserar för ett annat beteende?

Ett annat vanligt skäl till att rektorer beslutar om utredning är att elever vid
upprepade tillfällen stör undervisningen eller upprepat bryter mot ordningsreglerna. Vissa rektorer skriver att de genomför en utredning när det inte handlar om en engångshändelse och om eleven inte ändrar sitt beteende efter samtal
och tillsägelser. En rektor berättar att utredningen är ett sätt för skolan att hitta
orsaker till elevens beteende och därmed kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Skriftlig varning är vanligare i gymnasieskolan
Efter en utredning får rektorn besluta att ge en elev en skriftlig varning.
Varningen ska innehålla vad som kommer att hända om eleven inte ändrar sitt
beteende.21
Resultatet från enkäten pekar på att skriftlig varning förekommer oftare
i gymnasieskolan än i grundskolan. Av rektorerna i gymnasieskolan svarade
54 procent att de beslutar om skriftlig varning varje läsår eller varje termin.
Motsvarande siffra i grundskolan är 17 procent.
Fyra av fem rektorer i grundskolan svarade att de aldrig eller sällan använder
skriftlig varning, jämfört med två av fem i gymnasieskolan. Att fatta beslut om
skriftlig varning varje månad eller varje vecka svarade bara någon enstaka procent i båda skolformerna.
Diagram 14. Hur ofta rektorn beslutar om skriftlig varning. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

21 5 kap. 11 § Skollagen (2010:800).
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På grundskolor som har en hög andel elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning svarade rektorn oftare (55 procent) att de aldrig beslutar om
skriftlig varning, jämfört med rektorer på grundskolor där den andelen är låg
(40 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de beslutar
om skriftlig varning. Det rektorerna beskriver är liknande situationer som för
utredning, det vill säga, kränkningar, våld eller hot samt om elever vid upprepade tillfällen stör eller upprepat bryter mot ordningsreglerna. En rektor skriver:
När elever trots tillsägelser av lärare/personal fortsätter med sitt ordningsstörande beteende har jag samtal med eleven och ger dem en skriftlig varning
samt förklarar vad nästa disciplinära åtgärd blir om eleven inte slutar med sitt
beteende.

Några rektorer beskriver i sina kommentarer att de ger skriftliga varningar vid
fusk. En rektor skriver att skolan använder skriftlig varning för att markera att
ett beteende måste upphöra. En annan rektor menar att genom en skriftlig varning kan de visa att skolan ser allvarligt på elevens beteende.

Exempel från intervjuerna
Rektorer på de skolor som vi besökte hade alla erfarenhet av att vid enstaka tillfällen ge skriftliga varningar. De beskriver att skolan ofta börjar med tillsägelser,
samtal med eleven, samtal med vårdnadshavare, utredning och om dessa inte
har gett effekt kan rektorn ge en skriftlig varning. Det kan bland annat handla
om elever som upprepade gånger har brutit mot ordningsreglerna, om upprepat
fusk eller kränkningar.
I intervjuerna berättar rektorerna att de använder skriftlig varning som ett
sätt att markera för eleven att den har gått utanför en gräns. Det kan också vara
ett budskap lika mycket till vårdnadshavarna. En rektor berättar om sin erfarenhet av att skriftlig varning kan vara ett sätt att nå fram till vårdnadshavare som
under samtalen med skolan inte har velat höra skolans budskap:
I ärlighetens namn så tror jag att det kanske inte är på eleven det har största
effekten. Ibland kanske det är på vårdnadshavarna det har största effekten, där
man inte vill se vad ens eget barn gör.

De lärare och rektorer som vi intervjuade har erfarenhet av att få olika reaktioner från vårdnadshavarna. Vissa vårdnadshavare blir upprörda över vad deras
barn har gjort, medan andra försvarar barnen och svarar med ilska mot skolan.
En rektor betonar att det viktigt att skolan har vårdnadshavarna med sig om de
gemensamt ska kunna arbeta för en förändring.
En annan rektor berättar att det är viktigt att följa upp en skriftlig varning
med andra åtgärder för att motverka att eleven upprepar beteendet. Rektorn
menar att det inte är tillräckligt med att ge en varning för att eleven ska ändra
sitt beteende:
Man kan ju inte bara slänga ut skriftliga varningar och tro att det löser problemet,
utan då behöver man ha den eleven under väldigt noga uppsyn sen.
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Få rektorer använder tillfällig
omplacering inom skolan
Rektorn har möjlighet att tillfälligt flytta en elev till en annan klass eller till en
annan plats inom skolan om de åtgärder som skolan har genomfört efter utredningen inte har varit tillräckliga eller om det är nödvändigt för andra elevers
trygghet och studiero. Omplacering får bara i undantagsfall vara längre än två
veckor och aldrig längre än fyra veckor.22
Enkäten visar att få rektorer använder omplacering inom skolan. Ungefär
nio av tio rektorer (86 procent av rektorerna i grundskolan och 94 procent av
rektorerna i gymnasieskolan) svarade att de aldrig eller sällan använder tillfällig
omplacering inom skolan.
Av rektorerna i grundskolan svarade 14 procent att de beslutar om tillfällig
omplacering inom skolan varje läsår eller varje termin, för gymnasieskolan är
det 5 procent. Det förekommer i princip inte att rektorer beslutar om åtgärden
en gång per månad eller en gång per vecka.
Diagram 15. Hur ofta rektorn beslutar om tillfällig omplacering inom skolenheten.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

På grundskolor som har en hög andel elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning svarade rektorn oftare (54 procent) att de aldrig beslutar
om tillfällig omplacering inom skolan jämfört med rektorer på grundskolor
där den andelen är låg (31 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de använder tillfällig omplacering. Två vanliga skäl som rektorerna anger är att tidigare
insatser inte har gett effekt och att elevernas beteende har en negativ påverkan
på tryggheten och studieron på skolan. Det kan vara elever som vid upprepade
tillfällen brutit mot regler, stört på lektioner eller kränkt andra. Skolan har
genomfört samtal med eleven och vårdnadshavarna, men beteendet fortsätter
ändå. En rektor skriver:
22 5 kap. 12 § skollagen (2010:800).
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Om åtgärderna som vidtagits efter utredning inte varit tillräckliga eller om det är
nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero kan det vara
befogat att för en tid omplacera eleven i en annan klass. Detta har skett när en
elev har kränkt andra elever upprepade gånger och det har varit nödvändigt att ge
eleven ett miljöombyte för att bryta ett mönster.

Omplaceringen sker ibland till en mindre undervisningsgrupp och ibland till
en annan klass. Det kan även handla om att eleven får enskild undervisning.
Rektorerna beskriver att syftet kan vara att bryta ett mönster, att dela på elever
som stökar eller att flytta på en elev som har kränkt eller stört undervisning för
andra elever.

Tillfällig omplacering vid en annan skola
är mycket sällsynt
Om den tillfälliga omplaceringen inom skolan inte har haft effekt, eller om den
åtgärden inte var möjlig att genomföra, får rektorn besluta att tillfälligt flytta en
elev till en annan skola. Det kräver att rektorn på den andra skolan går med på
att ta emot eleven. Placeringen på den andra skolan får bara i undantagsfall vara
längre än två veckor och aldrig längre än fyra veckor.23
Enkäten visar att tillfällig omplacering vid en annan skola är en åtgärd som
rektorer mycket sällan använder. Fler än nio av tio rektorer svarade att aldrig
eller sällan använder den åtgärden.
Det är bara några enstaka procent av rektorerna som svarade att de beslutar
om tillfällig omplacering vid en annan skola varje läsår eller varje termin. Ingen
svarade att de beslutar om åtgärden varje månad eller varje vecka.
Diagram 16. Hur ofta rektorn beslutar om tillfällig placering vid en annan skolenhet.
Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

23 5 kap. 13 § skollagen (2010:800).
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0

0
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Varje vecka

När vi analyserar resultatet efter typ av huvudman ser vi att det är mer ovanligt
med tillfällig omplacering vid en annan skola i grundskolor som har enskild
huvudman. I grundskolor med enskild huvudman svarade 94 procent att de
aldrig använder omplacering vid en annan skola. Motsvarande andel i kommunala skolor är 67 procent.24
I grundskolor som har en hög andel elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning svarade rektorn oftare (82 procent) att de aldrig beslutar
om tillfällig omplacering vid en annan skola, jämfört med rektorer på grundskolor där den andelen är låg (63 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de beslutar
om tillfällig omplacering till en annan skola. Skälen som rektorerna anger är
liknande som för de andra disciplinära åtgärderna. Det handlar om att tidigare
insatser inte har gett effekt och om elever som kränker, hotar, använder våld eller
på annat sätt stör trygghet och studiero på skolan. Det rektorerna beskriver i sina
kommentarer är svåra elevärenden där tidigare åtgärder inte har gett resultat.
En rektor skriver:
Eleven har hotat yngre elever, eleven är inte på lektioner är bara i korridorer, skolan har svårt att få grepp om eleven, socialtjänsten är inkopplat, vårdnadshavare
har också svårt att få grepp om sitt barn.

Rektorerna beskriver att efter att skolan har satt in en mängd åtgärder som inte
har gett effekt bedömer de att eleven kan behöva byta miljö, för att få stöd att
ändra sitt beteende. Det kan handla om att byta till en annan skola eller till en
mindre miljö med högre personaltäthet.

Exempel från intervjuerna
I intervjuerna berättar en rektor att tillfällig omplacering vid en annan skola
är en organisatoriskt svår åtgärd. Den bygger på att det finns en rektor på en
annan skola som vill ta emot eleven, vilket kan vara svårt att påverka för en
enskild rektor. Det kräver ett redan upparbetat samarbete mellan rektorerna
eller styrning från huvudmannen.
En rektor berättar att de har börjat föra samtal i rektorsgruppen om möjligheten att använda de befogenheter som skollagen ger om tillfällig omplacering.
När det handlar om elever med stora utmaningar kan det vara svårt att ”sälja in”
omplaceringen till de andra rektorerna. Rektorn berättar:
Om jag säger att jag har en jättestökig elev som misshandlar vuxna på skolan,
vem vill ta honom?

Samma rektor menar att det är viktigt att skolorna ser till helheten. Ibland
måste de ta emot en elev, för nästa gång kan det vara de själva som behöver
hjälp.

24 Många enskilda huvudmän har få skolenheter, vilket kan försvåra omplaceringar vid andra
skolenheter.
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Avstängning är vanligare i gymnasieskolan
För att rektorn ska kunna stänga av en elev i grundskolan måste tre krav vara
uppfyllda:
• Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.
• Andra åtgärder har inte haft någon effekt.
• Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning.
Skolan kan även besluta om avstängning utan att ha prövat andra åtgärder först
om det uppstår en akut situation, till exempel om en elev har begått ett allvarligt brott. Avstängning får aldrig vara längre än en vecka och inte oftare än två
gånger per termin. Beslutet går att överklaga.25
För gymnasieskolan finns andra bestämmelser för avstängning. Det finns fyra
situationer när en gymnasieskola kan stänga av en elev:
• Eleven fuskar.
• Eleven stör allvarligt eller hindrar utbildningen.
• Eleven utsätter någon för kränkningar.
• Eleven påverkar på något annat sätt andra elevers trygghet och studiero.
För att kunna stänga av en elev måste skolan ha prövat alla andra möjligheter
utan att de har förbättrat elevens beteende. Avstängning ska normalt vara två
veckor, men det är möjligt att stänga av en elev i upp till tre terminer. Rektorns
beslut om avstängning gäller bara tills huvudmannen har prövat saken. Beslutet
går att överklaga.26
Enkäten visar att avstängning är en sparsamt använd åtgärd. De flesta rektorerna svarade att de aldrig eller sällan besluter om avstängning, vilket motsvarar
85 procent av rektorerna i grundskolan och 71 procent av rektorerna i gymnasieskolan.
Det är en större andel rektorer i gymnasieskolan (29 procent) som svarade att
de beslutar om avstängning varje läsår eller varje termin, jämfört med grundskolan (14 procent). Det förekommer i princip inte att skolor stänger av elever
varje månad eller varje vecka.

25 5 kap.14–15 §§ skollagen (2010:800).
26 5 kap 17–18 §§ skollagen (2010:800).
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Diagram 17. Hur ofta rektorn beslutar om avstängning. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

På grundskolor med en hög andel elever som har föräldrar med eftergymnasial
utbildning svarade rektorn oftare (67 procent) att de aldrig beslutar om avstängning jämfört med rektorer på skolor där den andelen är låg (39 procent). Bara
för den här disciplinära åtgärden finns det även en motsvarande signifikant
skillnad för gymnasieskolan.
På grundskolor med bara högstadiet svarar rektorn oftare (26 procent) att
de beslutar om avstängning varje läsår eller varje termin, jämfört med samtliga
grundskolor (14 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att ge exempel på skäl till att de beslutar om avstängning. En majoritet av de rektorer som lämnade en kommentar
skriver att de beslutar om avstängning om elever använder våld eller hot. Det
handlar om akuta situationer där rektorn använder avstängning för att trygga
studiemiljön för övriga elever och skydda den eller de som har blivit utsatta.
Rektorer beskriver också att en avstängning kan ge tid till skolan att göra
organisatoriska förändringar för att kunna ta emot eleven efter avstängningen
och möta elevens behov av stöd. Det kan vara att förbereda en annan typ av
undervisning, sätta in extra resurser eller förankra handlingsplaner med vårdnadshavare. En rektor skriver i sin kommentar:
Oftast i fall då elev varit väldigt utåtagerande och skolan måste mobilisera om sig
för att kunna skapa bättre förutsättningar att lyckas. Avstängning kan också syfta
på att bryta upp och börja om, i så fall är det en kort tid (1–2 dagar), samtidigt hinner skolan träffa föräldrar och genomföra organisatoriska förändringar.

Ibland är det korta avstängningar på bara en dag eller två, vilket kan vara den
tid som skolan behöver för att ha möte med vårdnadshavare eller annan personal. I andra fall har rektorerna beslutat om längre avstängningar. Då kan elever
med skolplikt få hemundervisning, hemuppgifter eller undervisning i andra
lokaler utanför skolan.
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I de fall som avstängningen inte beror på en akut situation skriver rektorerna i
sina kommentarer att de stängt av elever när tidigare insatser inte har gett effekt.

Exempel från intervjuerna
Avstängning är den tyngsta disciplinära åtgärden och det är den åtgärd som de
lärare och rektorer som vi intervjuade diskuterade mest. Den bild som intervjuerna ger är att skolorna är tacksamma för att möjligheten finns att stänga av
elever när det uppstår akuta situationer. Det handlar bland annat om att kunna
lugna ner en situation när det förekommer våld, hot eller allvarliga kränkningar.
Då kan rektorn använda avstängning för att markera att det har skett ett övertramp som skolan ser mycket allvarligt på.
Rektorerna förklarar att det främsta syftet med avstängning inte är riktat till
den som blir avstängd utan till övriga elever. Att det handlar om att säkra tryggheten för gruppen och visa att skolan agerar. I intervjuerna berättar både lärare
och rektorer att om vuxna inte agerar kraftfullt vid allvarliga situationer, riskerar
de att förlora elevernas förtroende.
Det finns rektorer som beskriver en förväntan från lärarna att de borde stänga
av elever oftare. En rektor menar att lärarna kan ha en övertro på avstängning
som åtgärd. Rektorn håller med om att skolan ska markera, men att avstängningar ska vara reserverade till ”synnerliga skäl” och när det är nödvändigt för
att skydda andra elever. Rektorn vill därför spara avstängningar till när något
allvarligt händer, vilket innebär att skolan för det mesta inte använder avstängning.
Ett skäl till rektorernas restriktiva hållning är att de har erfarenhet av att
avstängningar har negativa effekter för den enskilda eleven. Att eleven riskerar
att bli stigmatiserad, och att avstängningen oavsiktligt kan leda till att förstärka
det negativa beteendet snarare än att stävja det.
En rektor framhåller att om skolan bedömer att en avstängning inte kommer
att ha någon effekt är det ingen mening att använda den. Då riskerar avstängningen snarare att skjuta undan just de elever som skolan behöver knyta närmare. En rektor ger som exempel elever med omfattande svårigheter, där skolans
erfarenhet är att disciplinära åtgärder inte har någon effekt:
Där kommer det inte att funka med skriftliga varningar. Det kommer inte att
funka med en avstängning eller en placering någon annanstans en vecka, för det
kommer vara precis likadant när vi kommer tillbaka. Vi behöver få med eleven på
det här tåget. Vi behöver bygga relationer, vi behöver visa att det här kan vara ett
rätt schyst ställe att vara på. Och där behöver man titta lite på … när tror vi att
disciplinära åtgärder ens får en effekt. Och på den eleven jag pratar om nu, såg vi
ingen som helst effekt.

Lärare och rektorer som vi intervjuade menar att skolan bör använda avstängningar i en akut situation, men de flesta situationerna inte är akuta. Det handlar
om att möta det behov som elever har av anpassningar och stöd eller av insatser
från elevhälsan. En lärare menar att avstängningar inte hjälper eleven utan att
det snarare är ett tecken på att skolan har misslyckats i sitt förebyggande arbete.
För elever med svåra utmaningar försvinner inte dessa med en avstängning.
En av rektorerna har en mer positiv inställning till att använda avstängningar.
Skolan använder korta avstängningar, på ett par dagar, i kombination med
samtal. Oftast är skälen till avstängningen att det förekommit våld. Rektorns
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erfarenhet är att de korta avstängningarna har effekt, det blir snabbt lugnt och
avstängningen har ett viktigt symbolvärde till samtliga elever om vilka beteenden som skolan accepterar. Rektorn menar att eleverna ser avstängning som ett
hårt straff och att den därmed har en förebyggande effekt.

Omedelbara och tillfälliga åtgärder
för trygghet och studiero
Rektorer eller lärare får vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att se till att
eleverna har trygghet och studiero, eller för att komma tillrätta med en elev som
stör ordningen.27 Det kan handla om tillrättavisningar, omflyttningar i klassrummet, att gå emellan elever som bråkar eller stoppa skadegörelse. Åtgärderna
ska vara rimliga i förhållandet till elevens ålder och beteende.28
En tredjedel av rektorerna i grundskolan svarade att de vidtar sådana åtgärder
varje läsår eller varje termin. I gymnasieskolan är det en något större andel
(44 procent). En större andel av rektorerna i grundskolan (37 procent) tillämpar
åtgärderna varje månad eller varje vecka, jämfört med rektorerna i gymnasieskolan (20 procent).
Omkring en tredjedel svarade att de aldrig eller sällan vidtar omedelbara och
tillfälliga åtgärder (27 procent av rektorerna i grundskolan och 35 procent av
rektorerna i gymnasieskolan).
Diagram 18. Hur ofta rektorn beslutar om omedelbara och tillfälliga åtgärder.
Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

27 5 kap. 6 § skollagen (2010:800).
28 Prop. 2009/10:165.
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Rektorer på grundskolor med bara högstadiet svarade oftare (52 procent) att
de beslutar om omedelbara och tillfälliga åtgärder varje månad eller varje vecka
jämfört med samtliga grundskolor (37 procent).
I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera skälen till att de har
vidtagit omedelbara och tillfälliga åtgärder. Rektorerna beskriver i sina kommentarer främst situationer som handlar om hot, våld eller konflikter. Det kan
till exempel handla om att personal går in och bryter mellan elever som bråkar.
Det är även vanligt att rektorer skriver att de ger tillsägelser till elever som
stör undervisningen eller om det förekommer kränkningar.

En av tio rektorer har erfarenhet
av permanent förflyttning av elev
Enligt skollagen kan en kommunal huvudman besluta om att permanent
omplacera en elev till en annan kommunal grundskola. Huvudmannen får göra
omplaceringen om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero. För enskilda huvudmän finns inte någon motsvarande bestämmelse.29
I enkäten frågade vi rektorerna om de har varit med om att en elev på deras
skola blivit permanent omplacerad. Det var 8 procent som svarade ja och
92 procent som svarade nej.
På grundskolor med en låg andel elever som har föräldrar med eftergymnasial
utbildning svarade rektorn oftare (13 procent) att de har varit med om att en
elev har blivit permanent förflyttad, jämfört med rektorer på grundskolor där
den andelen är hög (3 procent).
Rektorer på grundskolor med bara högstadiet svarade oftare (17 procent)
att de har varit med om att en elev har blivit permanent förflyttad jämfört med
samtliga grundskolor (8 procent).

En fjärdedel av rektorerna använder
inga disciplinära åtgärder
En fjärdedel av rektorerna svarade i enkäten att de sällan eller aldrig beslutar
om någon disciplinär åtgärd. De rektorerna finns i högre utsträckning på skolor
med en hög andel elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Den
gruppen består även i högre utsträckning av rektorer på skolor med yngre elever.
Det vill säga, de finns i lägre utsträckning på gymnasieskolor och på grundskolor som bara har högstadiet.
Rektorerna kunde i enkäten beskriva vilka andra arbetssätt som skolan har
i stället för disciplinära åtgärder. I kommentarerna skriver de flesta rektorerna
att de inte behöver använda disciplinära åtgärder, eftersom samtal med elev,
vårdnadshavare och personal är tillräckligt. En rektor skriver att användningen
av disciplinära åtgärder är kontraproduktiv:

29 10 kap. 30 § skollagen (2010:800).
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Vi arbetar efter en enkel värdegrund och lärarna jobbar nära eleverna. Vi försöker
att snabbt ta tag i situationer som uppstår och löser det mesta genom dialog
med elev och vårdnadshavare. Jag anser att avståndet till eleverna ökar om jag
som rektor använder disciplinera åtgärder som de uppräknade. Det blir kontraproduktivt.

Det finns rektorer som skriver att de inte har problem som leder till att det är
befogat att använda disciplinära åtgärder och att skolans förebyggande arbete är
tillräckligt. Det förebyggande arbetet som rektorerna beskriver är bland annat
att bemöta eleverna lågaffektivt, förebygga mobbning och kränkningar samt
skapa goda lärmiljöer för eleverna. De kan även handla om att skolan har en
hög bemanning av personal som rör sig bland eleverna och att de snabbt kan
ta tag i de problem som uppstår. Vissa rektorer beskriver att de har ett elevnära
arbetssätt, där de i hög utsträckning försöker få eleverna att känna sig hörda och
sedda. En rektor berättar att skolans förebyggande arbete går ut på att ta reda på
varför incidenter sker:
Vi anser att det är viktigt att ta reda på varför incidenter sker. Vi vill arbeta förebyggande och främjande för att skapa studiero på vår enhet. Det handlar inte om att
straffa och utdela konsekvenser utan att försöka se till att incidenter inte sker och
upprepas. Det gör vi bäst genom att utreda orsaker och försöka se samband.
Dialogen med enskilda elever och deras vårdnadshavare är viktig.

En mindre andel rektorer skriver att de inte behöver använda disciplinära
åtgärder, eftersom de arbetar på en liten skola eller att skolan har yngre elever
och att disciplinära åtgärder inte passar för yngre elever.

Exempel från intervjuerna
Under intervjuerna med lärarna tog de upp frågan vad som egentligen är att
se som en disciplinär åtgärd. De lärare som sällan använder utvisningar ur
klassrummet eller omhändertagande av föremål berättar att de använder andra
åtgärder som de menar att eleverna uppfattar som disciplinära åtgärder. Det
handlar om att ringa till elevernas vårdnadshavare, att eleverna får ett samtal
med rektorn eller att eleverna förlorar sitt studiemedel på grund av frånvaro.
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Betydelsen av ordningsregler
och disciplinära åtgärder
I Skolverkets uppdrag ingår att, utifrån kartläggningens resultat, lämna förslag
till åtgärder för att främja trygghet och studiero. Därför har vi undersökt hur
rektorer ser på relationen mellan ordningsregler, disciplinära åtgärder samt
trygghet och studiero. I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat.

Sammanfattning
Rektorerna som svarade på enkäten anser att ordningsregler har större betydelse
för trygghet och studiero än vad disciplinära åtgärder har.
I intervjuerna berättar rektorer och lärare att ordningsregler ger eleverna
tydliga ramar och förväntningar, vilket bidrar till trygghet. Däremot är de
tveksamma till vilken effekt disciplinära åtgärder har. De menar att samtal, stöd,
anpassningar och insatser från elevhälsan har större betydelse.
Enkäten visar att 90 procent av rektorerna svarade att de känner sig säkra på
sina befogenheter att besluta om disciplinära åtgärder. En stor andel svarade att
det inte finns något som hindrar eller begränsar dem, och att de inte behöver
mer information eller stöd.

Ordningsregler har större betydelse
för trygghet och studiero
I enkäten frågade vi rektorerna vilken betydelse de anser att ordningsregler
och disciplinära åtgärder har för trygghet och studiero. Sammantaget svarade
rektorerna att de anser att ordningsregler har större betydelse för trygghet och
studiero än vad disciplinära åtgärder har.
En stor andel av rektorerna (87 procent av rektorerna i grundskolan och
81 procent av rektorerna i gymnasieskolan) svarade att ordningsregler har ganska stor eller mycket stor betydelse för trygghet och studiero, medan 13 procent av rektorerna grundskolan och 19 procent av rektorerna i gymnasieskolan
svarade att ordningsregler har mycket liten eller ganska liten betydelse.
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Diagram 19. Vilken betydelse ordningsregler har för trygghet och studiero.
Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

I anslutning till frågan hade rektorerna möjlighet att kommentera vilken
betydelse som de anser att ordningsregler har för trygghet och studiero. En
vanlig kommentar är att ordningsregler stödjer skolans arbete med trygghet och
studiero, eftersom det ger en gemensam grund för elever, vårdnadshavare och
personal. En rektor skriver att de gemensamma reglerna bidrar till att alla vet
vad som gäller och vad skolan förväntar sig av dem:
Tydliga ordningsregler som också efterlevs, skapar en trygghet för eleverna när det
gäller vad som förväntas av mig som elev. Det skapar också en trygghet utifrån
att jag som elev vet vad jag kan förvänta mig av de vuxna på skolan. Det skapar
också trygghet hos pedagoger och andra vuxna att veta att ”så här gör vi på vår
skola”. Tydliga ramar skapar trygghet för elever och vuxna på skolan.

Rektorerna beskriver betydelsen av att eleverna är delaktiga i arbetet med
ordningsregler. Att eleverna är delaktiga kan bidra till att de är mer motiverade
att följa reglerna. En rektor menar att det är diskussionen för att förankra dem
med eleverna som är det viktigaste i skolans arbete med ordningsregler, tillsammans med det signalvärde som gemensamma regler ger:
När eleverna själva är med i diskussioner kring hur vi ska ha det tillsammans på
skolan så är det ju själva diskussionerna som är viktigast egentligen, inte själva
reglerna. Reglerna inger en trygghet, en signal om att vi är eniga och jobbar
tillsammans.

En annan vanlig kommentar från rektorerna är att personalens agerande är en
mycket viktig del i skolans arbete med ordningsregler. Det handlar om att
personalen behöver vara konsekventa i att följa upp de regler som skolan har
och att det är personalens agerande som är det betydelsefulla, inte reglerna i sig.
De rektorer som svarade att ordningsregler har liten betydelse för trygghet
och studiero skriver i kommentarerna att de anser att personalens ledarskap och
förmåga att skapa goda relationer har större betydelse. Andra vanliga kommen-
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tarer bland dessa rektorer handlar om att skolans övergripande värdegrundsarbete har större betydelse. En rektor skriver att skolan tar alla händelser på stort
allvar, men att de sällan kopplar det till ordningsreglerna:
Vi har mycket diskussioner på vår skola kring värdegrund och hur vi förväntas
vara med varandra. Vi tar alla händelser på väldigt stort allvar och många vuxna
är aktiva i arbetet. Jag tror dock sällan att det refereras till ordningsregler utan
snarare till hur vi förväntas vara mot varandra och hur vi önskar att andra ska vara
mot oss.

Exempel från intervjuerna
I intervjuerna berättar lärare och rektorer att det är viktigt med ordningsregler
för att det ger eleverna tydliga ramar. Att eleverna vet vad som gäller och vad
skolan förväntar sig av dem bidrar till trygghet.
En rektor liknar ordningsregler med väggarna på ett hus. Om väggarna står
stadigt behöver ingen testa att de håller. Men om en del av en vägg börjar ge
vika kommer eleverna behöva testa väggarna varje gång. För att skapa trygghet
måste alla kunna lita på att väggarna står stilla. Samtidigt måste reglerna balanseras med frihet, stöd och delaktighet.
Lärarna och rektorerna berättar att det är viktigt med tydliga regler, och att
personalen håller fast vid reglerna och inte ser mellan fingrarna. Eleverna som
vi intervjuade framhåller vikten av konsekventa lärare som markerar när någon
bryter mot ordningsregler, vilket ökar deras tillit till lärarna och känslan av
trygghet på skolan.
Lärarna berättar att även om regler är en del i att skapa trygghet för eleverna
är det inte den viktigaste delen. Viktigast för trygghet är snarare ett långsiktigt
förebyggande arbete med goda relationer och hög närvaro av vuxna.

Disciplinära åtgärder har mindre betydelse
för trygghet och studiero
Vi frågade rektorerna vilken betydelse som de anser att disciplinära åtgärder har
för trygghet och studiero. Enkäten visar att 61 procent av rektorerna i grundskolan och 71 procent av rektorerna i gymnasieskolan tycker att de har ganska
stor eller mycket stor betydelse.
I grundskolan svarade 39 procent av rektorerna att disciplinära åtgärder har
mycket liten eller ganska liten betydelse för trygghet och studiero. Motsvarande
siffra för gymnasieskolan är 29 procent.
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Diagram 20. Vilken betydelse disciplinära åtgärder har för trygghet och studiero.
Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

I anslutning till frågan hade rektorerna möjlighet att kommentera vilken
betydelse som de anser att disciplinära åtgärder har för trygghet och studiero.
En vanlig kommentar är att det är viktigt att disciplinära åtgärder finns om
skolan behöver dem. En rektor skriver:
De disciplinära åtgärderna tas bara till som en sista utväg – men det är oerhört
viktigt att den sista utvägen verkligen finns.

Vissa rektorer beskriver i sina kommentarer att disciplinära åtgärder är betydelsefulla som en signal till eleverna om att det finns konsekvenser. Att skolan kan
peka ut gränser för vilket beteende som inte acceptabelt. En rektor menar att
utan konsekvenser förstår inte en del elever att skolan menar allvar.
Bland de rektorer som svarade att disciplinära åtgärder har liten betydelse för
trygghet och studiero är vanliga kommentarer att skolan arbetar förebyggande
i stället och att de anser att disciplinära åtgärder inte har effekt på lång sikt.
Rektorerna menar att åtgärderna är begränsade i tid, att de inte vill tillämpa
något som de uppfattar som straff och att de ser användningen av disciplinära
åtgärder som ett misslyckande. En rektor beskriver att disciplinära åtgärder går
emot skolans värderingar:
Disciplinära åtgärder går emot de värderingar vi arbetar för i skolan vad gäller
bemötande mot elever och vårt arbete med att inkludera alla elever. De elever
som upprepat bryter mot våra ordningsregler gör det av en anledning. Den anledningen försöker vi i elevhälsoteamet (kurator, psykolog, rektor, specialpedagog,
skolsköterska) tillsammans med vårdnadshavarna att hjälpa barnet med i stället
för att sätta in disciplinära åtgärder. Min erfarenhet är att sådana åtgärder ofta
förvärrar problemet för eleven. Jag vill som rektor undvika disciplinära åtgärder
eftersom det skadar relationen med eleven. Goda relationer med skolpersonal är
det viktigaste för att alla våra elever ska må bra. Som jag ser det finns det alltid
andra och bättre sätt att skapa trygghet och studiero än disciplinära åtgärder.
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Exempel från intervjuerna
I intervjuerna med lärare och rektorer tog vi upp vilken betydelse de anser att
disciplinära åtgärder har för trygghet och studiero. Sammanfattningsvis berättar
lärare och rektorer att disciplinära åtgärder är bra att ha vid akuta situationer,
men att skolans förebyggande arbete ger bättre effekt.
Lärare och rektorer beskriver att i en akut situation kan en disciplinär åtgärd
bidra till trygghet genom att ”släcka en brand”, men att det är andra åtgärder
som bidrar till att ”bränderna” inte uppstår. De ser disciplinära åtgärder som
viktiga verktyg att ha tillgång till, men att deras verkan främst är på kort sikt.
Även om disciplinära åtgärder inte är tänkta att vara ett straff, menar lärare
och rektorer att elever uppfattar dem som straff. Att använda sig av straff är
något som tydligt inte ingår i en del lärares självbild. En lärare beskriver användningen av straff som främmande i mötet med eleverna:
Det funkar ju väldigt sällan med straff som uppfostran. Jag är väldigt främmande
för det, i hela min undervisning och i hela mitt sätt att vara med eleverna. Man
kommer ingenstans med straff.

Det finns lärare som berättar att de med alla medel försöker undvika att hamna
i situationer som kan leda till att de behöver använda disciplinära åtgärder.
Lärarna betonar att det finns andra metoder som har bättre effekt, som att skapa
goda relationer med eleverna och gå till botten med eventuella problem. Det
kan handla om att i dialog med eleven skapa mer relevanta lektioner, bygga tillit
och förtroende. En lärare menar att användningen av disciplinära åtgärder kan
skada relationen till eleven och skapa en negativ spiral där eleven känner sig
utpekad:
Det kan ju skapa en negativ spiral, det tror jag verkligen. Där det blir hot om det
här och så blir det sanktioner … där det blir en dragkamp liksom mellan vuxna
och elever som är svår att kanske bryta, så jag tror att det verkligen kan stjälpa
också om man betonar det för mycket.

I intervjuerna med elever bekräftar de betydelsen av goda relationer med vuxna
på skolan som mycket betydelsefullt för deras upplevelse av trygghet. Vissa
elever berättar att de har goda relationer med flera vuxna som de kan vända sig
till. Andra beskriver att de inte har en bra relation med någon vuxen på skolan
alls. Av de vi intervjuade är det främst killar som beskriver att de inte har tillräckligt goda relationer för att kunna vända sig till en vuxen om något händer.
Det finns också elever som beskriver att de vill att lärarna ska agera tydligare
vid till exempel kränkningar. När elever upplever att lärare inte agerar, eller inte
agerar tillräckligt snabbt, känner de sig svikna och tilliten till de vuxna minskar.
Dessa elever menar att om inte kan lita på att lärarna agerar kommer de inte
berätta vad som har hänt. De väljer i stället att hantera situationerna på egen
hand, vilket kan leda till att våld och kränkningar eskalerar.
Eleverna i intervjuerna efterfrågar mer aktiva vuxna. De vill att de vuxna inte
bara ska finnas tillgängliga för samtal, utan också att de vuxna ska ta ansvar för
att initiera samtalen. Att det finns vuxna på skolan som ser eleverna är något
de själva anser är mycket betydelsefullt för deras upplevelse av trygghet. En elev
berättar:
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Man känner ju då att läraren bryr sig och att kanske den personen inte bara bryr
sig om utbildning, också om hur jag mår liksom i skolan. Och då får den ju en att
känna sig lite mer tryggare i skolan.

Rektorerna är säkra på sina befogenheter
I enkäten frågade vi rektorerna om de känner sig säkra på sina befogenheter att
besluta om disciplinära åtgärder. Nio av tio svarade att de i hög utsträckning
eller i mycket hög utsträckning är säkra på sina befogenheter.
Ungefär en tiondel svarade att de varken känner sig säkra eller osäkra.
Nästan ingen svarade att de i låg utsträckning är säkra på sina befogenheter.
Diagram 21. Om rektorn är säker på sina befogenheter att besluta om disciplinära
åtgärder. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Exempel från intervjuerna
Även de rektorer som vi intervjuade hade god kännedom om sina befogenheter
att besluta om disciplinära åtgärder. Däremot finns det rektorer som uttrycker
att de vill ha ytterligare befogenheter att stänga av eller permanent förflytta
elever. Det handlar bland annat om rektorer som inte fått tillräckligt stöd från
huvudmannen.
Bland lärarna fanns det inte heller några större tveksamheter om att de får
besluta om disciplinära åtgärder. Det som kan få lärare att tveka handlar om
en rädsla för att bli anmäld av föräldrarna. Särskilt en lärare som vi intervjuade
berättar att föräldrars hot om att anmäla skapar en osäkerhet.
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Få hinder för rektorernas beslut
På frågan om det finns något som hindrar eller begränsar att rektorn beslutar
om disciplinära åtgärder svarade en fjärdedel ja och tre fjärdedelar nej.
Diagram 22. Om något hindrar eller begränsar att rektorn beslutar om disciplinära
åtgärder. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera vad de anser hindrar eller
begränsar deras beslut om disciplinära åtgärder. De vanligaste kommentarerna
handlar om att rektorerna inte ser att disciplinära åtgärder leder till en förbättring för eleven. Rektorerna skriver att de hellre använder andra metoder, som att
arbeta förebyggande och utreda vad som inte fungerar.
En del rektorer menar att det enda som hindrar dem är att de själva är
tveksamma till om disciplinära åtgärder har en positiv effekt för eleven. De har
erfarenhet av att disciplinära åtgärder även kan ha en motsatt effekt och kan förvärra för eleven. Därför tillämpar de dem bara i undantagsfall. En rektor skriver:
Det är inte alltid en avstängning eller skolflytt hjälper en elev. Det kan i stället ha
en motsatt effekt och förvärra för eleven men ibland måste gruppens studiero och
trygghet gå före. En balansgång.

Vissa rektorer menar att de vid beslut om disciplinära åtgärder väger in vilka
elever som är inblandade. Rektorerna lyfter särskilt elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som kan ha svårigheter med att se konsekvenser av
sina handlingar eller som agerar impulsstyrt. Rektorerna menar att det inte är
självklart hur de ska hantera elevernas beteende och vad som bäst främjar deras
utveckling. I avvägningen lägger rektorerna in elevernas förmågor och vilket
stöd som skolan behöver ge eleverna. En rektor skriver:
Om eleven utifrån ex NPF-diagnos inte har förmågan till konsekvenstänk eller
kan styra sina handlingar i vissa situationer så hjälper inte disciplinära åtgärder.
Alltså är åtgärderna verkningslösa och kan ibland förvärra problematiken. Viktigt
att istället arbeta med relationsskapande, ledarskap, anpassningar, extra anpassningar och extra stöd.
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Andra rektorer menar att de tvekar att besluta om disciplinära åtgärder, eftersom de vill behålla goda relationer med eleven. En rektor menar att disciplinära
åtgärder kan skada relationen och därmed skolans fortsatta arbete med eleven.
Det finns rektorer som skriver att de tvekar att använda disciplinära åtgärder
för att de värnar ett gott samarbete och goda relationer med vårdnadshavarna.
Andra skriver att starka reaktioner från vårdnadshavare, inklusive hot om att
anmäla skolan till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet, är hinder i
deras beslut om disciplinära åtgärder. Att hantera en anmälan är ett omfattande
arbete, vilket medför att det finns rektorer som avstår från att använda disciplinära åtgärder. En rektor skriver:
Indirekt finns det alltid en begränsning i vanan från ett antal föräldrar att anmäla
till Skolinspektionen så fort deras barn har gjort något fel hur korrekt vi än hanterat ärendet. Något som leder till en oerhörd arbetsinsats för att visa Skolinspektionen att vi har handlat rätt.

Vissa rektorer menar att vårdnadshavarens ökade makt i skolan leder till en oro
bland personalen och i förlängningen till att skolan inte agerar.
Ytterligare några kommentarer om vad som hindrar eller begränsar rektorerna
handlar om att det är organisatoriskt svårt att få till vissa disciplinära åtgärder,
till exempel omplaceringar, och att stödet från huvudmannen brister. En
omplacering inom skolenheten kräver både extra lokaler och personella resurser.
En omplacering till en annan skolenhet kräver att det finns en skola som vill ta
emot och att den har en plats ledig. Det behöver därmed finnas ett samarbete
mellan skolorna och styrning från huvudmannen.

Tydliga regler underlättar besluten
I enkäten frågade vi rektorerna om de anser att det finns något som underlättar
eller främjar att de beslutar om disciplinära åtgärder. Ungefär hälften av rektorerna svarade ja och hälften svarade nej.
Diagram 23. Om något underlättar eller främjar att rektorn beslutar om disciplinära
åtgärder. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.
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I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera vad som underlättar eller
främjar deras beslut om disciplinära åtgärder. De flesta skriver att tydliga regler
och väl fungerande rutiner är främjande.
En del rektorer beskriver att de är väl förtrogna med bestämmelserna i
skollagen och att skolan har kopplat samman dem med ordningsreglerna.
Därigenom får elever, vårdnadshavare och personal god kännedom om vilka
regler som gäller och vilka konsekvenserna är om elever bryter mot reglerna.
En rektor förklarar:
Det underlättar om jag som rektor ser till att alla elever känner till våra ordningsregler och den värdegrund som skolan vilar på. Genom tydlighet och transparens
i verksamheten blir lärare och elever trygga med vad som gäller och vilka konsekvenser som kan komma att uppstå om elev struntar i dessa.

Det finns rektorer som beskriver att en organisation med goda resurser främjar
deras beslut om disciplinära åtgärder. Det kan handla om vuxna som kan ta
emot elever som blir utvisade och personal som kan undervisa elever som blir
tillfälligt omplacerade eller avstängda. Andra rektorer uppger att de har bra
system för incidentrapportering och därmed god kännedom om vad som
händer.
En annan vanlig kommentar är att samsyn bland personalen främjar rektorernas
beslut om disciplinära åtgärder. Det handlar om att personalen har samma förhållningssätt och är enade om vad som gäller på skolan. Vissa rektorer
skriver att det är betydelsefullt för lärarna att det är rektorer som fattar de flesta
besluten om disciplinära åtgärder och inte lärare.
Ytterligare en del rektorer nämner att stöd betyder mycket för deras möjligheter att besluta om disciplinära åtgärder. Det kan vara att rektorn får juridiskt
stöd från en skoljurist hos huvudmannen eller stöd från andra rektorer i ett
nätverk.

Skolorna kombinerar disciplinära åtgärder
med stöd till eleven
En disciplinär åtgärd är sällan ett beslut som rektorer fattar utan att samtidigt
sätta in andra stödjande åtgärder. Bara en procent av rektorerna svarade att de
inte har vidtagit andra åtgärder tillsammans med de disciplinära åtgärderna.
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Diagram 24. Om skolan vidtar andra åtgärder tillsammans med de disciplinära
åtgärderna. Andel i procent.
Procent
100
90

83

80
70
60

75
68
60
53

50
40

85 87

39

30
20
10
0

1

Ja, särskilt stöd

Grundskola

Ja, extra
anpassningar

Ja, stöd
via elevhälsan

Ja, samtal
med
vårdnadshavare

1

Nej

Gymnasieskola

Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.
Det var möjligt att ange flera alternativ.

Den vanligaste åtgärden är samtal med vårdnadshavare, vilket 85 procent av rektorerna i grundskolan och 87 procent av rektorerna i gymnasieskolan svarade.
En annan vanlig åtgärd är stöd via elevhälsan, vilket 83 procent av gymnasieskolans rektorer svarade, motsvarande i grundskolan är 75 procent.
Att kombinera disciplinära åtgärder med extra anpassningar och särskilt stöd
är något vanligare i grundskolan. 68 procent av rektorerna i grundskolan och
53 procent av rektorerna i gymnasieskolan svarade att de kombinerar disciplinära åtgärder med extra anpassningar. 60 procent av rektorerna i grundskolan
och 39 procent av rektorerna i gymnasieskolan svarade att de beslutar om
särskilt stöd i samband med disciplinära åtgärder.

Exempel från intervjuerna
Att skolor följer upp disciplinära åtgärder med stöd och samtal fick vi exempel
på i intervjuerna. En rektor menar att samtal efter en disciplinär åtgärd handlar
om att försöka ge eleven en förståelse för vad som hände och därmed en mer
bestående effekt. Det handlar om att eleven ska förstå vad som ledde fram till
situationen, varför det inte är accepterat och hur de ska undvika att det händer
igen.

Mer information är uppskattat
I enkäten frågade vi rektorerna om de bedömer att de själva eller lärarna har
behov av mer information eller stöd om disciplinära åtgärder. Ungefär en tredjedel svarade ja och två tredjedelar svarade nej.
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Diagram 25. Om rektorn eller lärarna har behov av mer information eller stöd om
disciplinära åtgärder. Andel i procent.
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Kommentar: Enkät till rektorer i grundskola och gymnasieskola.

I enkäten hade rektorerna möjlighet att kommentera vilket typ av stöd som de
behöver. Den vanligaste kommentaren är att rektorerna vill ha mer information.
Disciplinära åtgärder är svåra frågor och rektorerna menar att det alltid finns
ett behov av mer information eller uppdateringar. En rektor skriver att de sällan
tillämpar disciplinära åtgärder och därför vill ha mer information.
Vissa rektorer lyfter den juridiska vägledning om disciplinära åtgärder som
fanns på Skolverkets webbplats vid tiden för undersökningen och Skolverkets
information där. Andra rektorer efterfrågar just den typen av information.
Utifrån rektorernas kommentarer verkar de väl förtrogna med vad som står
i skollagen. Det som de efterfrågar är inriktat på stöd i tolkningar, exempel från
rättsfall, dilemman som kan uppstå och hur de kan agera i olika situationer.
En vanligt återkommande kommentar är att rektorerna efterfrågar mer konkreta
exempel, så kallade case, som kan visa på vilka situationer som kan uppstå och
hur personalen kan agera.
En annan aspekt som rektorerna beskriver är stöd i hur de kan bemöta vårdnadshavare, och vad personalen får göra utan att behöva vara oroliga för att bli
anmälda. En rektor skriver att de önskar ett utbildningsmaterial att använda vid
föräldramöten, eftersom de upplever att det blir vanligare att vårdnadshavare
hotar med att anmäla skolan.
Andra har kommenterat att skolans personal återkommande behöver diskutera disciplinära åtgärder. En rektor menar att de inte behöver ett direkt stöd,
utan det är frågor som skolan behöver lyfta och diskutera för att personalen ska
bli trygga och få en samsyn. En del skolor har en hög personalomsättning och
många nyanställda, vilket bidrar till att de regelbundet behöver ta upp ämnet.
Rektorerna menar att det främst är lärarna som behöver stöd om vad som är
tillåtet eller inte. De menar att information eller stöd därför bör vara riktat till
lärare.
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Slutsatser
I Skolkommissionens slutbetänkande finns ett antagande att skolor kanske inte
använder disciplinära åtgärder för att de är osäkra på tillämpningen av reglerna
och sina befogenheter, eller för att lagstiftningen inte är tillräcklig.30 Resultatet
från den här kartläggningen pekar tydligt åt ett annat håll.

De flesta av rektorerna är säkra på sina befogenheter
I enkäten svarade 90 procent av rektorerna att de är säkra på sina befogenheter
och tre fjärdedelar att det inte finns något som hindrar eller begränsar att de
använder disciplinära åtgärder. Av de rektorer som svarade att det finns hinder
eller begränsningar beskriver de flesta i kommentarer att de inte ser att disciplinära åtgärder leder till en förbättring för eleven, och därför föredrar de att
använda andra metoder. Det finns en liten andel rektorer som skriver att de är
begränsade av en maktobalans gentemot vårdnadshavare.
Rektorerna menar att det är bra att de disciplinära åtgärderna finns om
skolan hamnar i en akut situation. Ibland kan de behöva stänga av en elev för
att lugna ner en situation och förbereda sin organisation för ett omtag. Det kan
vara bra med en skriftlig varning för att visa eleven och vårdnadshavarna allvaret
i en situation. Självklart behöver personalen omhänderta föremål som är farliga
eller som stör. Samtidigt menar rektorerna att de i så hög utsträckning som
möjligt gör vad de kan för att undvika att hamna i ett läge där de behöver
använda disciplinära åtgärder.

Rektorer har högre tilltro till andra åtgärder
Utifrån kartläggningen drar Skolverket slutsatsen att det främsta skälet till att
rektorer sällan använder disciplinära åtgärder är att de har högre tilltro till andra
åtgärder. De fokuserar på att bygga relationer, på samtal, stöd, anpassningar och
insatser från elevhälsan. De undviker att använda disciplinära åtgärder för att de
inte tror på disciplinära åtgärders effekt, i synnerhet inte på lång sikt.
Undersökningen visar att det finns skillnader i hur ofta rektorer använder
disciplinära åtgärder på skolor med olika förutsättningar. På grundskolor med
bara högstadiet förekommer disciplinära åtgärder oftare, liksom på grundskolor
med en låg andel elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning.
Av de disciplinära åtgärder som lärarna förfogar över tyder vår kartläggning
på att kvarsittning på en stor andel skolor är förpassat till historien. Det innebär
att det återstår två disciplinära åtgärder för lärarna: omhändertagande av föremål
och utvisning ur klassrummet. Det är åtgärder som rektorer uppger att vissa
lärare använder regelbundet och andra att lärarna aldrig använder. En risk som
finns med dessa åtgärder är att de kan sätta lärare i svåra situationer om eleverna vägrar att gå ut eller om eleverna vägrar att lämna ifrån sig föremålet. Här
är lärarnas utrymme begränsat. I intervjuerna berättar lärare att de har hittat
lösningar som bygger på samtal och överenskommelser i stället. En maktkamp
framför klassen har ingen vinnare.

30 SOU 2017:35.
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Ordningsregler kan ge en gemensam plattform
Utifrån kartläggningen bedömer Skolverket att det är lättare att vara överens om
nyttan med ordningsregler än disciplinära åtgärder. Ordningsregler kan vara en
gemensam plattform för elever, personal och vårdnadshavare, ett sätt att formulera förväntningar och konsekvenser. Framgångsreceptet i arbetet med ordningsregler är bred delaktighet, få och tydliga regler som alla kan vara överens
om samt konsekvent agerande från alla vuxna om någon bryter mot en regel.
Det visar både vår kartläggning och Skolinspektionens kvalitetsgranskning.31
Det är lättare i teorin än i praktiken. Samsyn är svårt och kräver kontinuerliga
ansträngningar.
En erfarenhet bland de rektorer och lärare som vi intervjuade är att det är
lättare att få eleverna att följa reglerna om det är självklara regler som inte går att
argumentera emot. Men självklara regler är svårare att påverka och kan bidra till
att elevernas upplevelse av delaktighet minskar. Att det finns en stor andel elever
som inte känner sig delaktiga i skolans arbete med ordningsregler visar även
tidigare rapporter från Skolverket och Skolinspektionen.32

Långsiktigt förebyggande arbete viktigare
för trygghet och studiero
Intervjuerna med elever ger ett tydligt budskap. De sätter mycket stort värde
vid att ha en skola som är präglad av trygghet och studiero. Deras upplevelse
av trygghet är starkt sammankopplad med goda relationer med vuxna och med
andra elever. Att det finns en hög närvaro av vuxna i lokalerna och att de kan
vara trygga i att det alltid finns någon där. De vill ha vuxna som säger ifrån,
som agerar snabbt och konsekvent och vuxna som tar ansvar för att fånga deras
erfarenheter.
Elevernas budskap stämmer väl överens med resultatet från Skolinspektionens
kvalitetsgranskning33 och vad deras lärare och rektorer förmedlade till oss under
intervjuerna. Det är lärare och rektorer som i mötet med Skolverket ställde sig
frågande till varför vi alls är intresserade av ordningsregler och disciplinära åtgärder och som i stället gång på gång betonade att det är skolans långsiktiga och
förebyggande arbete som ger bäst effekt för trygghet och studiero.

31 Skolinspektionen (2016).
32 Skolverket (2016) och Skolinspektionen (2017).
33 Skolinspektionen (2016).
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Förslag på åtgärder
Skolverkets uppdrag är att utifrån kartläggningens resultat lämna förslag till
åtgärder som kan främja trygghet och studiero. I det här avsnittet presenterar vi
våra förslag.
Utifrån kartläggningen bedömer Skolverket att det inte finns ett omfattande
behov av stöd. Vi ser inte heller ett behov av att ändra bestämmelserna om disciplinära åtgärder. Skolverket har identifierat två områden där vi kan utöka vårt
stöd och ett område där resultatet från kartläggningen kan ingå i ett kommande
stödmaterial.

Stöd om disciplinära åtgärder
Tillämpning av disciplinära åtgärder är ett område som en del rektorer vill
ha mer stöd i. Skolverket bedömer därför att vi bör ta fram ett material som
beskriver åtgärderna, sätter in dem i ett sammanhang och förklarar deras syfte.
Materialet bör innehålla delar som är riktade till lärare och vårdnadshavare. Det
kan även innehålla diskussionsfrågor och så kallade case. Skolverket bedömer att
det är viktigt att lärare och rektorer har möjlighet att diskutera hur de kan agera
i situationer där disciplinära åtgärder kan vara ett alternativ.

Stöd till huvudmän och skolchefer
Skolverket bedömer att vi kan utveckla vårt stöd till huvudmän och skolchefer
i deras uppdrag att stödja skolors arbete med disciplinära åtgärder. Även om
en stor andel rektorer svarade att de är säkra på sina befogenheter är vissa
disciplinära åtgärder organisatoriskt svåra och kräver stöd från huvudmannen.
Det handlar till exempel om tillfälliga omplaceringar.

Stödmaterial om trygghet och studiero
När det gäller ordningsregler visar kartläggningen att skolor kan förbättra elevernas delaktighet och öka samsynen bland personalen. Under hösten 2018
kommer Skolverket publicera ett stödmaterial om trygghet och studiero.
Materialet innehåller ett självskattningsverktyg, lärande exempel och ljudfiler.
Det innehåller även information och konkreta förslag på hur skolor kan arbeta
främjande med de områden som är av betydelse för studiero. Några exempel är;
lärares ledarskap, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever, elevers delaktighet samt arbetet med ordningsregler. Utöver detta lyfter Skolverket fram
värdegrundsarbete och skolors arbete med att motverka kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering som andra viktiga delar i det främjande arbetet.34

34 Enligt kap 6 i skollagen ska huvudmannen se till att varje verksamhet varje år upprättar en
plan mot kränkande behandling. Ett medvetet arbete utifrån planen mot kränkande behandling är en del av skolors förebyggande arbete för trygghet och studiero.
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Ett långsiktigt arbete
Enligt Skolverkets bedömning visar resultatet från kartläggningen på att det inte
finns några enkla eller snabba lösningar för att uppnå en skola präglad av trygghet och studiero. Även om ordningsregler och disciplinära åtgärder kan ha en
viss betydelse pekar resultatet på att skolornas förebyggande arbete är av större
betydelse. Det handlar om att bygga tillitsfulla relationer, om lärarnas ledarskap
i klassrummet och om rektors styrning. Att skolan kan möta elevernas behov av
stöd och utmaningar, genomföra anpassningar och om insatser från elevhälsan.
Även ett systematiskt arbete att göra eleverna delaktiga, skapa en god sammanhållning och tydligt agera mot kränkningar är viktigt.
Inom dessa områden arbetar Skolverket med flera stödjande åtgärder. Det
finns med i Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram, i Samverkan för
bästa skola, i Skolverkets stöd för elevhälsan och i Skolverkets arbete med säkerhet och krisberedskap, för att nämna några.
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Bilaga 1. Metod
I det här avsnittet beskriver mer utförligt hur vi genomförde enkät och intervjuer.

Enkät
För att kartlägga hur skolor arbetar med ordningsregler och disciplinära åtgärder
skickade Skolverket en enkät till ett representativt urval av rektorer i grund- och
gymnasieskolan. Syftet med enkäten är att ge en nationell bild av hur skolor
arbetar med ordningsregler och disciplinära åtgärder.
För att i viss mån fånga lärarnas användning av disciplinära åtgärder bad vi
rektorerna som svarade på enkäten att uppskatta hur ofta lärare på deras skola
beslutar om utvisning, kvarsittning och omhändertagande av föremål. Svaren
på dessa frågor ska tolkas med försiktighet eftersom det handlar om uppskattningar.
Skolverket testade enkätfrågorna på några rektorer i gymnasieskolan och
grundskolan innan vi skickade ut enkäten. Rektorerna fick även ett informationsbrev om att deras skola hade blivit utvald till undersökningen.

Urval av skolenheter
Skolverket genomförde ett stratifierat urval av skolenheter från skolenhetsregistret. Ett syfte med urvalet var att resultaten skulle kunna gå att generalisera
till samtliga grund- och gymnasieskolor.
Vi stratifierade urvalsramen på grundskola och gymnasieskola, eftersom vi
bedömde att deras arbete med ordningsregler och disciplinära åtgärder kunde
skilja sig åt. Dessutom skapade vi grupper efter skolstorlek, definierat som antal
elever på respektive skola. Utöver detta stratifierade vi dessa grupper på villkoret
om skolan ingår i ett eller flera urval till internationella studier. De skolor som
ingår i urvalen till de tre internationella studierna under 2018 (TALIS, PISA
och TIMSS), fick en lägre urvalssannolikhet. Totalt skapade vi tio stratum.

Bortfallsanalys
Vi skickade enkäten till 1 448 rektorer varav 986 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent. I urvalet hade vi uppskattat bortfallet till 30 procent,
vilket stämde med utfallet. Vi fick svar från en högre andel rektorer i gymnasieskolan (76 procent) jämfört med grundskolan (66 procent).
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Tabell 1. Antal adresser i urvalsramen, inkomna enkäter och svarsfrekvens för
rektorer.
Antal utskick
Grundskolor

Svarsfrekvens (procent)

1 148

759

66

300

227

76

1 448

986

68

Gymnasieskolor
Totalt

Antal svar

Ungefär lika stor andel rektorer från kommunala skolor och enskilda skolor
svarade på enkäten. I gruppen stora gymnasieskolor som även var med i de
internationella studierna finns ett något högre bortfall, vilket motsvarar fyra av
tio skolor. De rektorer som svarade får därmed en större påverkan på resultatet.
Andra stratum med stora viktningar har liknande bortfall som övriga stratum.
Skolverket bedömer att de som svarade enkäten relativt väl speglar hela populationen.
Tabell 2. Antal och andel besvarade enkäter per stratum.
Skolform
Grundskola

Indelning

Antal svar (andel i procent)

Små skolor

152 (67)

Mellanskolor, ej internationella studier

431 (65)

Mellanskolor, internationella studier
Stora skolor, ej internationella studier

Gymnasieskola

22 (73)
142 (66)

Stora skolor, internationella studier

12 (80)

Små skolor

42 (70)

Mellanskolor, ej internationella studier

138 (79)

Mellanskolor, internationella studier

11 (73)

Stora skolor, ej internationella studier

30 (75)

Stora skolor, internationella studier

6 (60)

Analys av enkätens resultat
Resultatet från enkäten har vi analyserat utifrån huvudman (kommunal eller
enskild) och storlek (liten, medel eller stor). Vi har även analyserat grundskolors
svar efter om skolan bara är en högstadieskola jämfört med samtliga grundskolor. Det finns en mängd olika sätt som grundskolor delar in årskurserna.
Det finns därmed inget enkelt sätt att dela in grundskolor i olika stadier och
analysera skillnader i deras svar. I analysen har vi urskilt de skolor som bara har
årskurserna 6–9 eller 7–9, vilket vi benämner som högstadiet. Hur rektorerna
på dessa skolor svarade har vi jämfört med hur rektorerna svarade på samtliga
grundskolor.
Vi har även analyserat enkätens resultat efter elevernas socioekonomiska bakgrund. Den variabeln har vi definierat som andel föräldrar med eftergymnasial
utbildning indelat i tre grupper: låg, medel och hög. Slutligen har vi analyserat
enkäten utifrån om gymnasieskolan har yrkesprogram, introduktionsprogram
eller högskoleförberedande program och om skolan ligger i en storstad eller i
övriga kommuner.
För att undersöka styrka och samband för enkätens skalfrågor studerade vi
korrelationer. Vi använde även t-test för att studera om det finns signifikanta
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skillnader mellan medelvärdet i olika grupper.
Enkäten innehåll flera frågor där rektorerna hade möjlighet att skriva in
kommentarer. De kommentarer som rektorerna lämnade har vi läst igenom och
kodat. Totalt handlar det om ungefär 5 000 kommentarer.

Intervjuer
Skolverket har kompletterat enkäten med intervjuer på fyra skolor, två grundskolor och två gymnasieskolor. Syftet med intervjuerna är få exempel på olika
erfarenheter och förhållningssätt som skolor kan ha till ordningsregler och
disciplinära åtgärder.
Vi valde en grundskola och en gymnasieskola där rektorn svarade i enkäten
att skolan relativt ofta använder disciplinära åtgärder samt en grundskola och en
gymnasieskola där rektorn svarade att skolan mer sällan använder åtgärderna.
I valet av skolor säkerställde vi att de var av ungefär samma storlek, samma typ
av huvudman, att eleverna hade liknande socioekonomisk bakgrund och att
gymnasieskolorna hade likande typ av program. Syftet med urvalet var att få en
spridning i olika förhållningssätt och därmed fånga olika exempel som skulle
kunna fördjupa och förklara de resultat som vi har från enkäten.
På varje skola genomförde vi en enskild intervju med rektorn och två gruppintervjuer med lärare. Storleken på grupperna varierade från två till fem lärare.
Vi bad rektorn att välja ett arbetslag med lärare för att få en spridning av olika
lärare.
Eleverna intervjuade vi oftast enskilt, men om de önskade kunde de bli intervjuade med en eller två kompisar. Vi bad rektorn att välja både killar och tjejer
och att eleverna på grundskolan skulle vara över 15 år. Totalt intervjuade vi
4 rektorer, 27 lärare och 22 elever.
Tabell 3. Antal intervjupersoner.
Kategori

Antal

Rektorer

4

Lärare

22

Elever

27

Totalt

53

Vi spelade in intervjuerna och transkriberade dem. Vi har analyserat intervjuerna genom att först koda och sedan kategorisera dem. Vi har valt att inte skriva
ut om eleverna, lärarna eller rektorn kommer från en grundskola eller gymnasieskola för att minska risken att röja vem det är som gjort uttalandet.
På grund av den begränsade tiden för uppdraget är intervjustudien liten.
Vi vill betona att resultatet från intervjuerna inte går att generalisera till en
större population. Intervjuernas bidrag till rapporten är att ge exempel och på
det sättet komplettera enkätens resultat. Ett annat bidrag med intervjuerna är
att ge lärare och elever en möjlighet att komma till tals, eftersom vi inte kunnat
fånga deras perspektiv i enkäten.
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Denna rapport redovisar resultaten från Skolverkets
kartläggning av hur skolor använder ordningsregler och
disciplinära åtgärder. Med resultaten som grund lämnar
vi även förslag till åtgärder som kan främja trygghet och
studiero.
Skolverket har bland annat undersökt hur ofta skolor
reviderar ordningsregler, vad de innehåller och vilka som
deltar i arbetet att ta fram dem. Vi har kartlagt hur ofta
rektorer använder disciplinära åtgärder och skälen till att
de använder dem. Rapporten beskriver även hur rektorer
ser på kopplingen mellan ordningsregler, disciplinära
åtgärder och trygghet och studiero.
Skolverket har tagit fram den här rapporten som svar på
ett uppdrag från regeringen. Rapporten riktar sig främst
till beslutsfattare och skolpersonal.

