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Abstract 
 

Comfort rules, codes of conduct and an ideal student  

-a discourse analysis of school rules 

  

This study presents a critical discourse-inspired analysis of written rules in Swedish 

primary schools, with the purpose to identify an image of an ”ideal student”. Swedish schools 

form local rules and regulations, where each pricipal is responsible for content and form. 

Therefore, an attempt is here made to find and discuss varations in the rules from different 

schools. The empirical findings are analysed with help of a theoretical framework based on 

Michel Foucault’s power theory, Norman Fairclough’s critical discourse analysis and 

Zygmynt Bauman’s views of ethics, morality and identity. 

The findings portray an ideal student who is kind, friendly and helpful to others. Some 

additional described ”good” behaviors, such as appropiate language and honesty, are here 

suggested to have cultural and traditional connotations. Variations in descriptions of preferred 

traits and practices are found in rules from different schools. With inspiration from Foucault 

and Bauman it is here argued that this can challenge the formation of school norms and 

student’s values.   

Based on these findings and reflections, I suggest that school rules should represent 

essential educational and practical requirements and be communicated and formatted with 

clear purpose and possibilities for understanding and implementation. 

 

 

 

Keywords: school rules, discipline, critical discourse analysis, ideal student, norms, 

values     
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Inledning 

I alla mänskliga relationer och interaktioner behövs överenskommelser gällande vilka 

beteenden och handlingar som är acceptabla. Dessa är i mindre eller större utsträckning 

nödvändiga för att vi ska kunna fungera tillsammans. Moralfilosofiskt kan det diskuteras 

vilken sorts regler som behövs i ett visst system, och hur samhälleliga förändringar och 

utvecklingar kan behöva följas av omprövningar av regler som baserats på äldre tänkesätt. 

Som exempel är vissa trafikregler direkt nödvändiga för egna och andras liv, trots att deras 

faktiska innehåll är en av flera tänkbara möjligheter. Högertrafik är exempelvis inget givet 

måste för ett fungerande trafiksystem. Det finns flera länder där man kör på vänster sida utan 

fler olyckor eller risker. Däremot är det avgörande att de som kör i Sverige följer högerregler, 

då det är en gemensam överenskommelse som måste följas och bara skulle kunna ändras 

genom en ny gemensam konvention. I alla sammanhang där människor möts och interagerar 

formas normer för vilka beteenden som är önskvärda och passande och vilka handlingar som 

ses som oönskade, genom såväl explicita lagar och regler, som implicita förgivettaganden 

(Hogg & Vaughan 2005).  

Skolan är en arena där reglers varande, innehåll och tillämpande är ständigt ifrågasatt. Det 

pågår sedan länge flera svenska, samhälleliga allmändebatter om skolans ”ordning och reda”. 

Vissa menar att det behövs mer disciplin och fler regler i svenska klassrum (ex. Skogstad 

2019), medan andra anser att vi måste satsa på tydligare regler och stöd till elever för att 

förstå dem (Skytte 2019). Elever med olika förutsättningar, funktionsvariationer, kulturella 

bakgrunder och språk kan i olika grad ha svårt att förstå reglers innehåll och syfte, och i flera 

fall har elever dokumenterade svårigheter följa skolans regler på grund av att de inte förstår 

innebörd och ändamål (se ex. Falkmer 2009). Många argument försvarar regelinnehåll utifrån 

traditioner och det i sammanhanget något oklara begreppet hyfs (se ex. Widell, Enström & 

Gelin 2018). Diskussioner om regler i skolan leder ofta till debatter om likabehandling och 

mänskliga rättigheter, och i och med det används de som politiska verktyg  (se ex. Ahlström 

2014; Widell, Enström & Gelin 2018; SR 2019; SVT 2019, 2019). Vad skolans regler ska 

innehålla och hur de ska efterföljas behandlas som pedagogiska frågor och ingår i debatter om 

både skolans fostrans- och kunskapsuppdrag.  
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Bakgrund 

Svenska skolan styrs och regleras av Skollagen (SFS 2010:800), samt av politiska 

styrdokument såsom stadiespecifika läroplaner gällande ämnesinnehåll och kunskapskrav, och 

en värdegrund där förhållningsätt och värderingar anger hur skolans verksamhet ska bedrivas, 

samt vilka värden som ska gestaltas och förmedlas i skolan (Lgr11 2019). Arbetsmiljölagen 

finns till för att kontrollera arbetsmiljön i skolan genom fastställda grundläggande krav 

gällande fysisk och psykosocial miljö (Arbetsmiljöverket 2019). Det finns således omfattande 

nationella och demokratiskt beslutade grunder som reglerar svenska skolors verksamhet och 

anger rättigheter och skyldigheter för elever och personal.  

Utöver dessa gemensamt beslutade och gällande lagar och direktiv ska emellertid varje 

skola utforma egna specifika regler och riktlinjer. Dessa skolregler ska skapas i syfte att 

”upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö” (Skolverket 2019). Skolverket gör gällande att 

rektor håller det yttersta ansvaret för skolans regler, men att de ska utformas av elever och 

vuxna tillsammans. Skolregler utgår vanligtvis ifrån den nationellt reglerade värdegrunden 

och FNs barnkonvention, men olika skolors regler formuleras på olika sätt och innehåller ofta 

tillägg och lokalt regelinnehåll. Enligt Skolverket kan skolor själva besluta om regler gällande 

exempelvis villkor om tidpassning, mobilanvändning och kamratinteraktion. 

För att kartlägga hur skolor arbetar med regler och disciplinära åtgärder, samt med syfte 

att generera förslag på åtgärder som kan främja trygghet och studiero genomförde Skolverket 

(2018) en regeringsinitierad, nationell undersökning. Rapporten visar att undersökta skolor 

har ordningsregler, men att såväl reglernas innehåll, som hur de kommuniceras och tillämpas, 

samt vilka sanktioner som förekommer, varierar stort mellan olika skolor. Det framkom 

vidare att många elever inte känner sig delaktiga i fastställande av regler och att vissa elever 

varken känner till eller förstår dem. Rapporten har föranlett nya direktiv från Skolverket 

gällande ordningsregler, vilka bland annat innebär råd om färre och mer väldefinierade regler: 

”Det mest framgångsrika är att ha få och tydliga regler som alla kan vara överens om.” 

(Skolverket 2019). Det ges således råd om hur regler bör utformas, men inte hur de bör 

formuleras och vad de bör behandla. I Skolverkets rapport skildras reglernas innehåll endast 

utifrån hur de beskrivits av rektorer, lärare och elever, vilket i huvudsak rör vad reglerna 

handlar om. Reglernas skriftliga formuleringar och precisa innehåll har inte studerats och 

jämförts.  
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I Sverige är det sedan 2018 skolplikt från och med höstterminen det kalenderår då barn 

fyller sex år, till och med utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven börjat i 

skolan (SFS 2010:800). Det innebär att barn i Sverige tillbringar en stor del av sin uppväxttid 

i skolan, och det är i stor utsträckning inom skolans ramar de utvecklas som individer i 

samspel med andra. Vid skolstart möter alla barn i olika utsträckning nya regler och 

förhållningssätt. Som elever grupperas de i klasser med ungefär tjugofem jämnåriga barn, 

varav vissa har gått i förskola, medan andra har vistats i familjedaghem eller varit hemma 

med familj och släktingar. Alla dessa individer kommer från olika bakgrund och fungerar på 

olika sätt, men enligt skollagen ska alla ges möjlighet till en likvärdig utbildning (SFS 

2010:800, Kap 1, 8 §). I olika skolor är det dock olika regler som gäller, och det är just dessa 

varje skolas elever måste förstå och förhålla sig till, för att göra rätt, och undvika såväl 

sanktioner och disciplinära åtgärder, som misslyckanden och utanförskap. Eleverna möter 

reglerna i den form de formuleras och förmedlas. De sätt att vara och göra som lyfts fram som 

önskvärda i varje skolas regler formar en bild av det rätta sättet att vara elev, vilket kan ses 

som beskrivningar av den ideala eleven.  

Syfte & frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och diskutera de föreställningar om ”den 

ideala eleven” som framträder i skolors skrivna regler, samt vilka skillnader som kan urskiljas 

i skolors regelinnehåll och framställning. De konsekvenser reglers innehåll och formuleringar 

kan leda till diskuteras i förhållande till såväl individers utveckling som pedagogiska 

ställningstaganden.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Vilka beteenden och sätt att vara skrivs fram som önskvärda i skolors regler?  

• Vilka mönster, skillnader och variationer kan identifieras i olika skolors skrivna 

regler? 
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Tidigare forskning 

Denna undersökning kan placeras inom ramen för pedagogisk filosofi, men gränsar till 

värdegrundstudier och policyanalyser. I kartläggning av tidigare forskning har jag därför 

eftersökt pedagogiska studier som fokuserar regelarbete och interaktion, samt diskursanalyser 

gällande konstruktioner av, och uppfattningar om, gott beteende hos elever. Jag har vidare 

sökt finna studier där värden och värdeförmedling i skolan undersökts och diskuteras. Hur 

dessa relaterar till föreliggande studie motiveras i presentationerna nedan. 

Pedagogiskt regelarbete i praktiken 

I svenska skolor styrs i hög grad interaktionen mellan lärare och elever av skolans regler. 

Det har bland annat visat sig i ett avhandlingsarbete om det värdegrunds- och regelarbete som 

sker i vardagliga interaktioner mellan lärare och elever i skolan, där Robert Thornberg (2006), 

nu professor i pedagogik vid Linköpings universitet, under två år följde den dagliga 

verksamheten i två grundskolor (från förskoleklass upp till år 5). Thornberg studerade elevers 

och lärares interaktion och arbete kring ordningsregler. Även lärares uppfattningar och 

inställningar till elever påverkas av skolregler, vilket framkommit i Marcus Samulessons 

(2008), nu professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, avhandling där han undersökt lärares 

förväntningar och regelarbete i årskurs 7, med fokus på störande beteenden och skillnader i 

pojkars och flickors klassrumsbeteenden. Både Thornberg och Samuelsson genomförde 

djupgående kvalitativa undersökningar, genom fältstudier baserade på deltagande 

observationer. Thornberg intervjuade dessutom såväl lärare som elever. I resultaten från dessa 

två avhandlingar framträder en samstämmig bild av hur skolans regler ses skapa bilder av 

önskvärda elever, samt slutsatser om hur lärare förhåller sig till dessa föreställningar och 

genom det ser och behandlar elever som bryter mot reglerna som annorlunda och avvikande. I 

båda dessa studier har forskningen bedrivits med fokus på den mellanmänskliga interaktionen 

och det som faktiskt sker i vardagliga klassrumssituationer. 

Samuelsson (2008) utgick från ett socialpsykologiskt perspektiv, där han främst 

intresserade sig för lärarnas ställningstaganden och handlingar. Han fann att regler sågs som 

verktyg för att strukturera och genomföra undervisning, samt att bibehålla arbetsro och främja 

lärande. Studiens observerade lärare visade vikten av att ha tydliga regler och strategier för 

hur klassrumsarbete ska fungera. Regler som tidigt introduceras och förankras underlättar 

lärarens arbete. Vidare visade Samuelssons undersökning att när elever avvek från lärares 

föreställningar om normalt eller förväntat uppträdande framställdes beteendet som avvikande 
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i betydelsen störande och olämpligt. De beteenden som uppmärksammades innefattade 

elevers hantering av kroppen, otillåtet eller till innehållet felaktigt tal samt brister i lyssnande. 

Lärare arbetade aktivt för att ändra dessa elevbeteenden genom att tydligt visa ogillande inför 

dessa ”avvikande” beteendemönster och på så sätt sträva efter att forma elever efter de 

normativa mallar reglerna skapade. Samuelsson (2008) menar att lärarnas påverkan här 

medför att elevernas egna initiativ för kunskapsmässigt och socialt växande begränsas. Under 

Thornbergs (2006) fältobservationer identifierades skolans regler som huvudsakliga grunder 

för det värdearbete lärarna introducerade och implementerade i undervisningen. Thornberg 

visar att lärarnas primära fostransprojekt går ut på att eleverna ska tillägna sig och följa en 

uppsättning givna regler. Thornberg kategoriserade de regler som tillämpades och sorterade 

dem i fem kategorier; relationella regler, strukturerande regler, skyddande regler, personella 

regler och etikettsregler. Arbete med regler och disciplinära åtgärder tolkas som 

metainteraktioner - sociala interaktioner om sociala interaktioner, vilka handlar om ”att 

markera vad som är acceptabla och oacceptabla sociala handlingar eller acceptabla och 

oacceptabla enskilda handlingar inom ramen för sociala handlingar” (2006, s. 227). 

Thornberg menar vidare att det sätt regler i skolor formas och kommuniceras kan medföra 

oförståelse i mottagande av elever, och att de värden som genom reglerna förmedlas skapar 

föreställningar om normala och önskvärda beteenden. 

När lärare genom regler förmedlar värden och önskvärda sätt att vara förstärks deras 

maktrelation till elever, visar studier av Sara Irisdotter Aldenmyr (2006), professor i 

pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna. I sin avhandling undersökte hon hur 

grundskollärare skapar sin yrkesidentitet, genom att analysera hur lärare talar om etiska frågor 

och forstransfrågor. Inspirerad av kritisk diskursanalys studerade Irisdotter lärarnas 

gemensamma skapande av läraridentitet, i förhållande till lärartradition, demokratisering och 

ökad marknadsorientering inom skolan. Irisdotter utgick från att skolan, som samhällspraktik, 

påverkas av samtida samhällstrender och identitetskonstruktioner, samt av traditionella och 

konventionellt arv. I gruppdiskussioner talade pedagoger om eleven, lärarens fostrande 

uppdrag samt identitet och gränser. Irisdotter poängterade att dessa diskurser påverkar 

lärarens identitet och därmed auktoritet och maktutövande. I studien identifierades olika 

diskurser i lärarnas samtal, vilka visade såväl traditionella och konventionella föreställningar, 

som mer marknadsanpassade uppfattningar gällande effektivitet och måluppfyllelse. Irisdotter 

synliggjorde ett antal konflikter i läraridentiteten, bland annat gällande förhållningssätt till 

elever. Dessa visades i samtal som motsättningar beträffande elever som kompetenta och 
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intressanta individer, respektive dömande av elevers icke önskvärda beteende, utifrån lärarnas 

egna uppfattningar och förställningar. En del av lärarna som deltog i Irisdotters undersökning 

nämnde regler och elevers följande av, eller brytande mot, dessa som grund för identifiering 

av icke önskade beteenden. Lärarna visade enligt Irisdotter att de i sådana fall hade mer 

kunskap än eleverna, och att det ingick i deras uppdrag att visa eleverna ”rätt beteende”. 

Både Samuelsson och Thornberg studerade hur lärare arbetar med skolans regler och hur 

de ser på elever som bryter mot dessa. Båda visar hur skolans regler ligger till grund för hur 

lärare talar om och kategoriserar elever. Detta syns även i Irisdotters avhandling, där 

elevernas beteenden kategoriserades som önskvärda respektive icke önskvärda. Samuelsson 

presenterade en beskrivning av hur de skolor som observerades arbetade fram reglerna och 

Thornberg intervjuade lärare om hur reglerna kommit till. Vidare kategoriserade Thornberg 

de skrivna regler som tillämpades utifrån innehåll. I Irisdotters studie talade lärarna om 

skolans regler och deras innehåll som en given grund, men lyfte samtidigt att olika skolors 

olika regler skapar skillnader i lärarnas förutsättningar. Ingen av avhandlingarna innehåller 

studier eller jämförelser av den språkliga framställningen av de skrivna reglerna. Föreliggande 

studie kan därmed utveckla dessa avhandlingars resultat, genom att visa hur vissa beteenden 

skrivs fram som önskvärda i regler. 

Kulturell strukturering och lärares föreställningar om gott elevbeteende  

Med begreppet den ideala eleven åsyftas här föreställningar om aspekter att vara elev som 

såväl gynnar som gynnas av det sätt vi gör skola, och som därmed ger bäst förutsättningar att 

lyckas med utbildning och identitetsskapande. Uppfattningar av vilka egenskaper och 

beteenden som utgör denna elevbild har undersökts på olika sätt, i olika former. Det har 

tidigare visat sig finnas stora kulturella variationer i dessa föreställningar i olika delar av 

världen (se ex. i Harkness et al. 2007). Sara Harkness (Harkness et al. 2007), professor i 

socialantropologi vid University of Connecticut, har tillsammans med ett flertal 

internationella forskare genomfört en studie om västerländska lärares tankar om och 

uppfattningar av elevers önskvärda beteenden. Det framkom att det även finns markanta 

variationer mellan länder med liknande skolsystem och värdegrunder. I intervjuer med lärare 

från fem länder; Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och USA, har studiens forskare 

genom ett kodningssystem identifierat olika egenskaper som värderas och eftersträvas, och 

därmed kan sägas beskriva ”den ideala eleven”. Skillnaderna har visat sig vara så pass stora 

att de kan sägas beskriva väldigt olika önskvärda beteenden. I Italien ses exempelvis aktivitet 

och kreativitet som eftersträvansvärda egenskaper, medan nederländska elever helst ska vara 
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lyhörda teamplayers och det i USA aspireras på målstyrd individualitet. De resultat Harkness 

och hennes kollegor (2007) fann ger en grund för att här studera hur regelformuleringar kan 

skapa mönster för inkludering och exkludering utifrån kulturella förutsättningar.  

Diskursanalytiska policystudier gällande gott elevbeteende 

Föreställningar om goda elever och önskvärda sätt att vara konstrueras inte i klassrummet, 

utan framträder i skolans policydokument och genom Lärarutbildningar. Det har Lena Sjöberg 

(2011), universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Väst, påtalat, efter att i sin avhandling 

kritiskt granskat flera olika utbildningsrelaterade policydokument, för att undersöka hur den 

ideala eleven och den ideala läraren skrivs fram. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på 

Foucaults maktregleringssyn och Faircloughs kritiska diskursanalys, kompletterat av Mark 

Olssons socialmateralistiska policyanalys och Stephen J. Balls policysociologi, har Sjöberg 

(2011) undersökt hur elever och lärare presenteras och konstrueras i policytexter. Sjöberg har 

dels studerat centrala handlingar för utveckling av ett framtida framgångsrikt Europa, vilka 

fokuserar övergripande frågor om lärare och elever, och dels lärarutbildningspolitiska 

policytexter samt lärarförbundets policydokument. Dessa handlingar har analyserats som 

diskursiva representationer, där mönster har sökts för att identifiera dominerande diskurser, 

diskursordningar och konstruktioner. Sjöberg lyfter att det formats en mängd teknologier och 

tekniker som styr och kontrollerar såväl elever som lärare. Betyg, nationella prov, individuella 

utvecklingsplaner och lärarlegitimationen tas upp som verktyg för reglering, vilka kan ses 

motverka idéen om den kompetenta eleven och den professionella läraren. I Sjöbergs resultat 

framstår den svenska ideala eleven som mobil, flexibel, kreativ, positiv och självgående. 

Sjöberg pekar på de tydliga vinsterna detta ger för det kapitalistiska samhället, och lyfter 

samtidigt problematiken i att detta system passar vissa elever (här främst svenska 

medelklassbarn), medan andra (exempelvis barn med låg socioekonomisk bakgrund) redan 

från början får svårt att möta och klara kraven i utbildningen.  

Synen på den ideala eleven är föränderlig och utbytbar, menar Sara Carlbaum (2012) som 

forskar i statsvetenskap vid Umeå Universitet. Under sitt avhandlingsarbete studerade hon 

utvecklingen av gymnasieskolans visioner och ideal. Hon analyserade diskursiva 

konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011 och undersökte vilka 

medborgarideal som syns i framställningar av utbildningens syften och problem. Carlbaum 

påpekar att utvecklingen av gymnasieskolan har lämnat centrala delar och begrepp som 

livslångt lärande, bildning, mångfald, demokrati till förmån för effektivitet och 

anställningsbarhet. Den ideala gymnasieeleven har blivit den som utvecklar kompetenser som 
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i framtiden gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Carlbaum synliggör, liksom Sjöberg, den 

nyliberala samhällstrendens speglingar inom utbildningsutvecklingen. När 

anställningsbarheten blir mål, syns en frånvaro av tidigare betydande värden som mångfald 

och kritiskt tänkande, menar Carlbaum. Det leder till att individer leds till anpassning och 

foglighet till givna normer, för att passa in i samhälle och arbetsliv. 

I föreliggande undersökning studerar jag hur skolregler är formulerade och vilka 

beteenden som skrivs fram som önskvärda och som därmed kan tänkas illustrera bilden av 

den ideala eleven i svenska grundskolan. Sjöbergs resultat ger ett intressant komplement till 

den teoretiska ram studien tar avstamp i, genom att de mönster och strukturer jag söker i 

skolans skrivna regler kan diskuteras och förstås i förhållande till de diskurser och 

diskursordningar Sjöberg identifierat i policydokument. Carlbaum har identifierat 

förändringar i diskurser kring den ideala gymnasieleven, i gymnasiereformer över tid. Den 

obligatoriska grundskolan ska förbereda elever för vidare studier, varför dessa diskursiva 

förändringar blir intressanta att ta med till diskussion i förhållande till de diskurser som 

identifieras i denna undersökning.  

Beteendepsykologiska studier om regler som förmedlare av värden 

Värden och normer skiljer sig mellan olika skolor. I tidskriften Psychological Science 

publicerade professor i psykologi Yair Berson och professor i beteendevetenskap Shaul Oreg 

(2016) en artikel om rektorers påverkan på elevers värderingar och förhållningssätt. Utifrån 

hypotesen att rektorers personliga värderingar och åsikter genom formande av skolklimat 

direkt påverkar och ändrar elevers tankemönster, undersökte Berson och Oleg 

ställningstaganden och åsikter hos över 250 rektorer, närmre 4000 lärare och nästan 50000 

elever. För att nå svar på huruvida rektorer påverkade elever genomfördes studien 

longitudinellt, och liknande tester genomfördes med en upprepning efter en period på två år. 

Resultaten visade att eleverna efter två hade ändrat sina värderingar i mönster som följde 

respektive rektorers. Berson och Oleg föreslår att detta kan vara en följd av att enskilda 

rektorer skapar specifika skolklimat som korrelerar med deras värderingar och förställningar, 

till stor del i form av anställning av lärare och personal. I artikeln nämns flera skäl till kritisk 

reflektion över studiens resultat, främst i form av samband mellan orsak-verkan. Rektorer kan 

tänkas välja och väljas av vissa skolor med visst klimat (baserat på specifika värderingar), och 

det kan även tänkas att föräldrar väljer att placera sina barn i särskilda skolor baserat på deras 

klimat, föreslår Berson och Oleg (2016). Det är dock för min studie intressant att det finns 
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stora skillnader mellan olika skolor gällande hur elever utvecklar förhållningssätt och 

värderingar. 

Genom regler förmedlas värden och viktiga förutsättningar för medborgarskap och 

samexistens. Richard F. Bowman, professor emeritus i pedagogik vid Winona State 

University i Minnesota, USA, har bedrivit forskning om lärares ledarskap och elevmotivation. 

I en artikel i KDP Record (Bowman 2016) argumenterar han mot det traditionella 

tillämpandet av regler i skolan, och menar att vi lägger för stort ansvar på skolans regler att 

skapa förutsättningar för samexistens och delaktighet på samhällelig nivå. Då skolans regler 

har dubbla uppdrag, de ska samtidigt skapa dessa förutsättningar för framtida medborgarskap 

och även reglera vardaglig skolinteraktion och skapa studiero, är det risk att budskapen 

blandas ihop och inte når fram. Regler om att ”vara uppmärksam” i klassrummet fungerar 

dåligt, anser Bowman, som föreslår att lärare som skapar intressant undervisning får 

motiverade och uppmärksamma elever utan att det är regelstyrt. Vidare menar Bowman att 

eftersom skrivna regler får en låst men tolkningsbar innebörd, kan det medföra att elever 

skapar beteendemönster där de följer reglerna såsom de formuleras, men kommer runt och 

frångår reglernas syfte. Bowman kallar detta för att dansa med reglerna och menar att elever 

som endast lär sig regellydnad hämmas i utvecklande av kritiskt och reflekterande tänkande. 

Skolregler som anger vad elever får och inte får göra bäddar för elever, och även föräldrar, att 

söka kryphål och ”lura” systemet, menar Bowman. Att ändra skolans regelkultur till en 

utbildning i värden och värderingar, anser Bowman skapa förutsättningar för elever att agera 

och handla, inte utifrån vad de får och inte får, utan vad de bör och inte bör. Bowman hämtar 

inspiration från såväl historiska som samtida studier av kulturella samspel och 

regelpedagogik, och föreslår att det traditionella skolregelsystemet bör ersättas med 

undervisning om och genom värden, värderingar och reflektioner. Elever bör tränas i att 

reflektera över sina handlingar och dess konsekvenser, och se sitt eget ansvar i att bli och vara 

individer som agerar medvetet och ansvarsfullt. På så sätt hävdar Bowman att makten i skola 

och undervisning flyttas från institutionsnivå till ett system av värdebärande idéer. Bowmans 

resonemang blir ett tänkvärt avstamp för att i föreliggande studie undersöka diskurser kring 

beteenden som bildas i och genom regler. Mot hans argument blir det intressant att här se om 

skolans regler är fast formulerade, respektive hur de kan tänkas ge tolkningsutrymme.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Föreliggande studie antar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, inom vilket 

uppfattningar av fenomen ses sammankopplade med språk, vilket används för att uttrycka, 

tolka, forma och omforma vår världsbild (Börjesson 2003). Omvärlden förstås genom 

språkliga benämningar och kategoriseringar, och förståelse skapas i interaktion med andra, 

genom språkliga definitioner och överenskommelser. I denna undersökning undersöks 

skolregler som språkliga ramar, vilka ger elever begränsade förutsättningar att interagera och 

förstå sig själva, varandra och världen. De önskvärda sätt att vara och göra som skrivs fram i 

regeltexterna anses påverkas av språkliga, sociala, kulturella och kontextuella förståelser och 

konstruktioner av världen. Språkliga konstruktioner diskuteras här utifrån begrepp som makt, 

diskurs och identitet. Det sätt dessa begrepp används på och tillämpas i denna studie förklaras 

utförligare nedan. 

Makt - governmentality och normaliseringar 

I detta arbete grundas det teoretiska perspektivet i inspiration från den franske filosofen 

och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984). Här använder jag Foucaults maktteori som 

utgångspunkt, med fokus på hur maktrelationer bidrar till att forma och leda individers 

uppfattningar  (1982, 1991, 1993; 1991). Mer specifikt används begreppen governmentality, 

med en syn på skolan som disciplinerande institution samt normaliseringsprocesser som 

formande av individer.  

För Foucault var sambandet mellan kunskap och makt essentiellt. Makt kan inte finnas 

utan kunskap, men vetande leder alltid till relationella maktförhållanden. Genom 

maktmekanismers samband med kunskap formas vetenskap och mänskliga identiteter som 

gynnar samhället. Språket blir då det verktyg som strukturerar och ordnar samhälleliga 

förhållanden, vilka blir nödvändiga i social interaktion och samhälleliga strukturer. Via 

förhållanden mellan kunskap och makt används språket för att strukturera binära oppositioner, 

vilka bevarar sociala maktförhållanden och hierarkier. Detta leder till kategoriseringar och 

tänkanden och dikotomiska förhållanden som normalt och onormalt. Foucault menade att 

makt inte tillhör vissa aktörer, utan bör ses som produktiv och samhällsgenomsyrande. Såväl 

kunskap som identitetskoncept och maktrelationer är därmed konstruktioner som skulle kunna 

vara, och därför kan bli, på andra sätt. Här utgår jag ifrån Foucaults beskrivning av hur 
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subjekt skapas genom institutioner, och hur dessa därmed ger upphov till makt (Foucault 

1991). Makten är således inte skapad av subjekt, utan subjekten är en konsekvens av makten. 

Begreppet governmentality användes av Foucault för att beskriva hur samhällets styrning 

sker genom individen, via begränsningar av beteenden och självdisciplinering. Genom 

exempelvis utbildning kan vissa behov och sätt att agera konstrueras som önskvärda på 

individnivå i syfte att främja kollektiva önskningar. Enligt Foucault är styrning därmed såväl 

individualiserande som totaliserande. Dessa regler och självregleringar gör att individen 

kontrollerar sig själv. Foucault ansåg att detta leder till ett dialektiskt samband mellan makt 

och frihet, där individen kommer att uppleva frihet att välja, men denna frihet förstärker 

maktutövandet. Foucault (1991) kallade institutioner innehållande redskap och metoder för att 

kontrollera individer för disciplinära system. Med syfte att få individer att anta och följa 

rådande normer, sker disciplineringen genom regler, där följsamhet belönas och avvikelser 

bestraffas. Genom regler skapas därmed avvikande individer.  

Normalisering och normaliseringsprocesser innebär enligt Foucault (1991) de skeenden 

där individer genom normer formas till nytta för samhället. Här sker bestraffningen genom att 

individen som bryter normen blir placerad utanför det sociala, och därmed sedd som 

avvikande. Genom att reglera avvikande beteenden formas lydiga och fogliga individer.  

Här undersöks bilden av den ideala eleven som framkommer via skolreglers 

formuleringar. Med hjälp av Foucaults begrepp kommer jag att analysera hur regler anger 

önskade, och normala beteenden, problematiserat utifrån varför just dessa beteenden kan 

tänkas anses önskvärda samt hur de kan anses påverka föreställningar om elever. 

Diskurs och kritisk diskursanalys 

Med diskurs avsåg Foucault (1993) vad som är möjligt att tänka och uttala om ett visst 

fenomen och inom ett visst område, samt vem som kan tala, och med vilken auktoritet. Han 

påtalade att inom diskurser sker vissa praktiska handlingar som systematiskt påverkar och 

formar de objekt de benämner (Foucault 2002). Foucault ansåg att subjekt skapas i diskurser, 

och det anses vara grunden för diskursanalysens subjektsuppfattning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Han såg subjektet som decentrerat, och drog uppmärksamhet till individen 

som determinerad av strukturer. Den brittiska sociolingvisten Norman Fairclough (1941-) har 

genom sin kritiska diskursanalys (CDA) betonat språkets roll som producent och reproducent 

av maktstrukturer och diskursordningar (1992a, 2003, 2013a). Han har lyft språkets relevans i 
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samhällstrender och maktförhållanden, och visar att språkliga strukturer hänger samman med 

såväl sociala relationer som makt och ideologi (Chouliaraki & Fairclough 1999). Fairclough 

markerar ett dialektiskt förhållande mellan diskursiva och sociala praktiker. Hans betoning av 

lingvistikens roll i utsagor kompletteras av ett fokus på innehållsliga kategorier som 

utmärkande för diskursdefiniton. Olika värdesystem och uppfattningar om vad som är och kan 

vara tillhör olika diskurser (Fairclough 2003). Nutida identitetskonstruktioner kan utifrån 

Faircloughs resonemang ses som präglade av nya samhällsordningar och av nya sätt att 

förhålla sig till auktoriteter. Identitetsskapande utgör då en viktig funktion i samhällets 

ideologiska maktspel. När identiteter konstrueras avgörs vilka maktrelationer som skapas, 

förstärks eller förändras i samhället (Fairclough 1992b). Inom en diskurs finns en given 

uppsättning subjektspositioner, det vill säga alternativa identiteter en individ kan anta 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ett subjekts identitetsutveckling sker således inte fritt, 

utan det sker inom givna ramar i diskursen. Subjektspositionen reglerar hur subjektets 

möjligheter att agera, genom att ange förväntningar på vad som kan, respektive vad som inte 

kan, göras och sägas. Därmed anges subjektets handlingsmöjligheter av diskursen. Inom 

diskurser kan ordval och placeringar skapa subjektspositioner. Ett exempel är tillämpning av 

ordet ”vi” i första person plural, i syfte att ange en universell inkludering, vilket leder till 

undanträngande av olikheter (Chouliaraki & Fairclough 1999).  

De regler som undersöks i föreliggande studie ses som både produkter och skapare av 

normer. Mot bakgrund av Foucaults idéer om samhällsstyrning och maktfördelning, och med 

Faircloughs tankar om språkliga markörer som diskursbärare, analyseras reglerna på text- och 

innehållsnivå, där formuleringar och ordval anses meningsbärande. Fairclough har utifrån sina 

teorier utvecklat en modell för kritisk diskursanalys, som bygger på studier av språk och 

talhandlingar (samtal och text). Hans modell består av en tredelad metod för att studera 

samband mellan text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 2013a). I denna studie 

används Faircloughs analysmetod för att undersöka hur texternas innehåll och grammatiska 

positioneringar speglar diskurser. 

Identitet och moral  

Den polsk-brittiska sociologen och samhällsvetaren Zygmunt Bauman (1925-2017) har 

diskuterat hur samhällen skapar ordning genom att disciplinera individer att agera efter 

specifika regler, där de som bryter mot dessa pekas ut som avvikande (1993, 2000). 

Samhällets institutioner förmedlar och implicerar dessa regler och normer. I varje samhälle 
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skapas en viss kultur, vilken i sin tur representerar koder och regler individer behöver följa för 

att delta i ett socialt liv. I denna specifika kultur skapas även gränser mot andra sätt att vara 

och fungera. Genom dessa normer och koder skapas ett ”vi” vilket därmed gör att andra kan 

definieras som ”dem”. Bauman menade att detta ligger till grund för identitetsskapande, och 

att en individs identitet skapas i förhållande till de förutsättningar som ges av samhällets 

strukturer, och samhörigheten med en kollektiv identitet. Här blir likheten mellan människor 

avgörande och det blir viktigt att ingå i ”vi-gruppen”, vilket endast kan ske genom en 

definition av en ”dem-grupp”. I Baumans argument lyfts här individens och vi-gruppens 

behov av likhet och kontrast mellan ”vi” och ”dem”, vilken baseras på tydliga definitioner. 

När kulturer skapar regler och direktiv för ordning, skapas även förutsättningar för vissa att 

passa in, vilket leder till att andra inte passar in. Dessa andra kan höra till dem-gruppen, som 

även den kan definieras, eller hamna utanför såväl vi-et som dem-et. Bauman {Citation} 

kallade den som ingår i den sistnämnda gruppen för ”främlingen”, vilken endast kan förstås i 

relation till, och som avvikande från, en given social ordning.  

Bauman (1993, 1991a) gör en tydlig åtskillnad mellan etik och moral, i vilken han utgår 

ifrån Emmanuel Levinas distinktion mellan den inneboende moral en människa har, och den 

etik som förmedlas av samhälle och institutioner. Moral innebär enligt Bauman ett val att ta 

ansvar för sitt handlande gentemot andra. Moral är således inneboende i människan. Etik 

består i Baumans resonemang av konstruktioner, som skapats för att ordna världen. Bauman 

menade att människors förståelse av goda och rätta beteenden endast kan bli till i förhållande 

till ett dåligt och fel sätt att vara. Samhällen och institutioner kan därmed skapa ordning 

genom att konstruera etiska principer som visar ett gott sätt att vara, vilka människor följer 

och antar i vilja att passa in och undvika utanförskap. 

Bauman (2000) beskrev vår tids tillvaro som en flytande modernitet, en kontrast till det 

moderna samhällets tro på ett slutgiltigt, perfekt och rationellt stadium. Vi lever nu i stället i 

ständig förändring, där allt är utbytbart. Bauman kallade en människas sökande efter identitet 

för en strävan efter något bestående, något fast i allt flytande omkring oss. Under 

moderniteten trodde människor, enligt Bauman (1993), på en universell och sann etik, efter 

vilken samhällen borde råda. Med postmodernitetens förändringssamhälle blir denna etik 

omöjlig. Etik och etiska principer kan formas som absoluta sanningar, i abstrakt mening. 

Moraliska föreställningar och handlingar blir emellertid konkreta och kontextuella, och kan 

därmed upplevas ambivalenta. Detta är innebörden av moraliska dilemman, och 
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grundläggande för utvecklande av moraliska förhållningssätt, vilka bildas genom mänsklig 

reflektion, varför det inte kan finnas generella etiska mallar för interaktion (Bauman 1993). 

Den postmoderna identiteten är dock alltmer föränderlig och det finns allt fler möjliga sätt 

att vara och att definiera både sig själv och andra. Detta utmanar moraliska val och de statiska 

vi- och demgrupperna, och med fler sätt att vara konstrueras fler ”främlingar” (Bauman 

1991b). Vår inneboende moral påverkas av samhällets styrningsetik, och i behovet att 

definiera oss själva och forma vår identitet, blir variationer och avvikelser hot mot ”det 

kända”. I denna studie används Baumans teorier för att undersöka vilka sätt att vara som 

skrivs fram som rätt i skolans regler, med diskussion om hur etik skapas och förmedlas genom 

normer och föreställningar om gott beteende. Utifrån Baumans teorier diskuteras här 

regeltexternas innehåll och skillnader ur ett värdeperspektiv. 

Metod 

Utifrån studiens socialkonstruktionistiska ansats, där språkliga formuleringar ses som 

bärare av diskurser, används här en diskursteorietiskt inspirerad metod. För att finna språkliga 

markörer som beskriver den ideala eleven har jag valt att använda mig av delar av Norman 

Faircloughs (2013a) analysmodell, med fokus på den deskriptiva textdimensionen. Med 

Faircloughs modell analyseras texter utifrån hur diskurser gestaltas och alstras i språklig 

framställning, genom ordval, meningsbyggnad och positioneringar (Fairclough 1992b). 

Faircloughs (1992a, 2003, 2013a) tredimensionella modell är konstruerad utifrån förståelsen 

av tal/text som bärare av tre olika dimensioner; den sociala praktiken, den diskursiva 

praktiken och texten. Dessa fält hänger ihop och påverkar varandra, men kan separeras och 

analyseras var för sig.  
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I denna undersökning fokuseras den inre dimensionen text. Här undersöks de beteenden 

som beskrivs i texterna, och vilka diskurser de representerar, producerar och reproducerar 

gällande att vara en god elev. I denna studie analyseras skolregler som textuell nivå, utifrån en 

tolkning av sociala praktiken som de lagar och styrdokument som ytterst reglerar skolan. Den 

diskursiva praktiken definierar jag i detta sammanhang som dels hur regler arbetas fram, 

kommuniceras och mottas, samt det arbete kring regler som bedrivs i skolor.  

Analysverktyg 

I Faircloughs tredimensionella modell ingår ett flertal begrepp att utgå ifrån när text 

plockas isär och analyseras. De tillämpas i såväl analys av reglernas innehåll (vilka beteenden 

som har valts att lyftas) som den skriftliga framställningen på grammatiknivå. Analys av 
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datamaterialet utgår ifrån Faircloughs  syn på talhandlingar som representanter och 

reproducenter av diskurser. Jag vill identifiera och synliggöra markörer som beskriver 

önskade beteenden, samt hur dessa skrivs fram och hur subjekt positioneras. Termer som 

analyseras definieras i enlighet med Svenska Akademins ordbok (SAOB 2019) samt Svensk 

Ordbok (SO 2019). Grammatiska positioner och ordval analyseras utifrån begrepp jag hämtat 

från Faircloughs (1992a, 2003, 2013a) kritiska diskursanalys. Dessa begrepp beskrivs nedan, 

med exempel på hur de tillämpas i min analys. 

Interaktionell kontroll innebär att synliggöra vilka aktörer som representeras samt de 

roller de tillskrivs i texten. Det kan här handla om vilka som skrivs fram som ansvariga att 

följa regler, hur de definieras och vilka relationer som framkommer. Etos handlar om hur 

språk används för att konstruera individer, hur de framställs samt vilka egenskaper de 

tillskrivs. Textens transivitet innebär relation (eller avsaknad av relation) mellan handling - 

subjekt - objekt. Regler kan skrivas med tydliga anvisningar om vem som ska göra vad, eller 

mer generella skrivningar om vad som ska göras. Kausalitet används för att beskriva 

transivitet, där en tydlig beskrivning av vem som ska utföra vad har högre transivitet än en 

mer allmängiltig skrivning. Nominalisering betyder omskrivning av handling till händelse, 

med utlämnande av subjekt. Exempel kan vara skillnaden i att skriva att elever inte får göra 

xx, jämfört med att det är xx-förbud. Modalitet uttrycker säkerhet, tyngd och giltighet i 

påståenden. Med språkmarkörer som anger sanningsanspråk konstrueras påståenden som 

säkra och oomtvistliga. Regelord som måste och ska ger större tyngd än bör och ska försöka. 

Här kan även evalueringar identifieras i texter, där värderande ordval anger skillnader i 

uttalanden. Dessa begrepp används i min analys för att synliggöra hur positioneringar, ordval 

och meningsbyggnad i regler skapar och återskapar diskurser om hur elever önskas vara och 

vem eller vilka som tillskrivs och fråntas makt. Därmed tillämpas mina teoretiska 

utgångspunkter om språk som producent och upprätthållare av diskurser och makt direkt i 

analysen av min empiri.  

Material – urval och begränsningar 

I denna kvalitativa studie speglar urvalet undersökningens validitet, och material som kan 

svara på de specifika forskningsfrågorna har eftersträvats genom att utgå ifrån ett antal i 

förhand bestämda kriterier.. Att använda ett målstyrt urval innebär strategiska val av material 

som blir relevanta för forskningsmålet (Bryman 2018). För att identifiera skillnader mellan 

olika skolor har jag här behövt välja ut ett antal skolor vars regler kan studeras och jämföras. 
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En av mina utgångspunkter för studien är skolplikten och dess konsekvenser att barn måste 

följa reglerna i den skola de blir placerade i. På grund av begränsade skolplatser kan barn 

placeras i skolor de (genom vårdnadshavare) inte själva väljer. Med det menar jag att barn till 

föräldrar som inte gör aktiva val till fria eller privata skolor, eller som inte får önskad plats i 

fritt eller kommunalt skolval, kan komma att bli placerade i en kommunal skola de inte valt, 

men där bli tvungna att följa just den skolans regler. Därför gjordes ett första val att endast 

studera regler i kommunala skolor. Då geografiskt läge och representation inte kan ses som 

relevant för studien, valdes i nästa steg att fokusera skolor från två större svenska kommuner 

som tillhandahåller sökfunktioner för skolverksamheten med kriteriefilter, vilka använts för 

att lättare genomföra mina sökningar och urval. Nästa val gällde vilka årskurser som skulle 

inkluderas. För min undersökning anser jag egentligen regler från samtliga årskurser i den 

obligatoriska grundskolan relevanta att studera, men efter en del genomläsning av slumpvis 

valda skolregler märktes att regler i högstadieskolor i stor utsträckning fokuserar exempelvis 

rökning och mopedåkning, vilket gör de svåra att jämföra med regler för elever i lägre 

årskurser. Då jag ansåg det viktigt att inkludera de regler eleverna möter när de börjar i den 

obligatoriska grundskolan, valdes att använda regler från skolor som har förskoleklass,  och 

för att få ett jämförbart material, valdes mot ovanstående att begränsa undersökning till regler 

för skolor upp till årskurs 6. Utöver dessa kriteriestyrda urval, gjordes det slutgiltiga urvalet 

av bekvämlighetsskäl för att förhålla mig till undersökningens tidsram. Av de skolor som 

uppfyller ovan nämnda urvalskriterier, valde jag att använda material från de vars regler finns 

tillgängliga på skolans hemsida. De urvalskriterier som tillämpats här ger därmed ett relativt 

slumpmässigt urval, där den slutgiltiga empirin inte speglar en bredare population. I en studie 

där representation eftersträvas kan slumpbaserade val leda till urvals- eller samplingsfel 

(Bryman 2018). I föreliggande studie undersöks och analyseras dock exempel på innehåll och 

skillnader, och för analysen räcker det således att förekommande innehåll och variation 

upptäcks i en eller ett fåtal skolors regler. De texter som valts är de som har rubrikerna Regler, 

Skolans regler, Ordningsregler eller Trivselregler. Jag har i analysen valt ut de meningar som 

innehåller direkta regler. Beskrivningar av eventuella disciplinära åtgärder och sanktioner har 

jag inte analyserat. Denna urvalsprocess ledde till att studiens empiri består av skrivna regler 

från 31 skolor. I ett första steg numrerades samtliga skolor 1-31. Reglerna från dessa skolor 

har kategoriserats utifrån formuleringarnas innehåll. Nio kategorier identifierades. Dessa är 

emellertid inte klart avgränsade från varandra, och sorteringen användes därmed endast för att 

utgöra grund för vidare analys i denna studie. Andra klassificeringar och grupperingar är 

möjliga. Vissa av skolorna har ett fåtal, enkelt formulerade regler, medan andra har längre 
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utskrivna beskrivningar, med exempel och förtydliganden. Samtliga regeldokument är 

utformade som, eller innehåller, punktlistor, och det framkommer inte någon utskriven 

hierarkisk ordning. De regler som analyseras här beskriver hur elever ska vara eller göra, på 

ett sätt som visar en bild av en ideal elev. Övriga regler från de utvalda skolorna innehåller i 

stor utsträckning regler om lokala restriktioner och rastaktiviteter. Dessa behandlas inte i 

denna studie då deras innebörd inte kan kopplas till subjekt och individ i samma utsträckning. 

De blir inte heller jämförbara mellan olika skolor, då de främst rör skolans och skolgårdens 

specifika form och läge. 

Metoddiskussion 

I denna studie bygger jag såväl teoretiska perspektiv som hämtar metod- och 

analysverkyg från min tolkning av Norman Faircloughs (Chouliaraki & Fairclough 1999; 

2003, 2013b) kritiska diskursanalys (CDA). Jag inspireras av den syn på språk, samhälle och 

maktrelationer som CDA representerar, och jag använder mig av vissa av de analysbegrepp 

som Fairclough föreslår. Jag gör emellertid här inga anspråk på att genomföra en fullvärdig 

kritisk diskursanalys enligt Faircloughs teori och modell. Däremot anser jag att jag anpassat 

diskursanalytiska verktyg för att här få en metod som fungerar för analys av skolregler.  

 

Trovärdighet 

En ofta förekommande kritik mot diskursanalys är forskarens svårigheter att distansera 

sig från de strukturer som analyseras, vilka hen själv ofrånkomligen är del av (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). I denna undersökning görs emellertid inga försök att analysera 

konsekvenssamband och orsak/verkan. Här handlar istället studiens validitet om att synliggöra 

relevanta exempel från texternas innehåll, och därmed belysa reglerinnehåll som 

diskursmarkörer. De analyser som görs utifrån mina teoretiska perspektiv är mina egna 

reflektioner, och andra samband och observationer är möjliga. För att eftersträva hög 

valididitet och reliabilitet har jag i denna studie försökt tillämpa tre begrepp som lyfts för att 

översätta definitioner som ursprungligen kommer från kvantitativ forskning till kvalitativa 

undersökningar (Bryman 2018). Trovärdighet handlar här om hur empirin presenteras och hur 

resultat och slutsatser skrivs fram. Jag återger de fraser jag analyserar i citatform, såsom de 

presenteras på skolornas hemsidor. Varje citat följs av en hänvisning till respektive skola med 

nummer, utifrån min numrering (1-31). Jag visar därmed exakt hur reglerna formuleras, och 
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efterföljande tolkningar av texterna är mina egna. Överförbarhet är ett sätt att genom täta och 

fylliga beskrivningar möjliggöra liknande studier på annat material (Bryman 2018). I analysen 

använder jag mig av Faircloughs begrepp, för att bygga på befintliga kriterier med relation till 

mina teoretiska utgångspunkter. Detta för att tydliggöra mina analyser och visa detaljer i 

tillvägagångssätt. Jag har försökt att ovan noggrant beskriva hur jag förstår och tillämpar 

Faircloughs metod. Detta påverkar även studiens pålitlighet, vilken stärks genom redogörelser 

för samtliga steg i forskningsprocessen. I diskursanalytiska undersökningar säkerställs 

validiteten utifrån sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Här försöker jag 

synliggöra sammanhang genom att tillämpa analysverktyg som ligger nära (och ingår i) mina 

teoretiska utgångpunkter, och i mina analytiska påståenden visa samband mellan texten och 

diskursiva praktiker. Studiens trovärdighet stärks ytterligare genom de forskningsetiska 

tillvägagångssätt som beskrivs nedan.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

I denna studie består empirin av officiella, publicerade texter som hämtas från skolors 

hemsidor. Forskningsetiskt finns därmed inga krav på samtycke eller information. Jag 

anonymiserar dock samtliga källor till min empiri, då det för studiens resultat inte finns någon 

vinst med att redovisa avsändare. I de fall skolans namn finns med i de formuleringar som 

redovisas i citatform ersätts namn av en asterisk (*).  Det finns emellertid vissa riktlinjer 

gällande forskningsetiskt hänsynstagande när en forskare arbetar med tryckt material. Alan 

Bryman (2018) har skrivit flera handböcker i forskningsmetodologi, och listar fyra punkter att 

uppmärksamma. Den första gäller textens autenticitet, det vill säga äkthet. Här hämtas texter 

direkt från skolors hemsidor, med rektor eller huvudman som sidansvarig. För att försöka 

säkerställa hemsidornas äkthet har jag valt att använda två kommuners portaler för sökning av 

grundskolor, och via dem länkats till de valda skolornas egna sidor. Trovärdighet innebär i 

detta sammanhang, till skillnad från i beskrivningen ovan, om att texten ska vara utan 

felaktigheter. När jag hämtar mitt material ser jag till att hämta hela och kompletta texter och 

redovisa eventuella avgränsningar. Representativitet handlar om att materialet som används 

ska vara typiskt för det som önskas analyseras. I denna studie söks inget material som är 

representativt för en större grupp, utöver de kriterier som nämns ovan gällande material. För 

att få ett flertal exempel på skillnader mellan olika skolors regeldokument behövdes material 

från flera olika skolor. Utifrån studiens tidsram bestämdes att begränsa materialurval till 

skolor i två kommuner, för att försöka nå en spridning som ändå var hanterbar. Med 

meningsfullhet avses att materialet ska vara tydligt och begripligt. Jag analyserar texter i den 
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exakta form de presenteras, och eventuella aspekter på tydlighet lyfts i analysen. Övriga 

forskaretiska beslut gäller min presentation, där jag eftersträvar transparens och tydlighet 

genom noggranna beskrivningar av val och tillvägagångssätt. 

Resultat  

I en första genomgång av datamaterialet från de 31 utvalda skolorna konstaterades att de 

har olika överskrifter för de publicerade skolreglerna. I fjorton av dokumenten används 

rubriken Trivselregler, medan åtta skolor använder Regler (eller Skolans regler). I ytterligare 

sju skolor används Ordningsregler, och två skolor skriver Trivsel- och ordningsregler.  

I analysens första steg sorteras reglerna efter innehåll, och nio kategorier identifieras (se 

Tabell 1). 

 

 

 

 

Det finns varierande antal regelmeningar i de olika skolornas regeldokument. Med allt 

ifrån fem meningar upp till två A4-sidor med regelformuleringar anges direktiv och riktlinjer 

för hur elever förväntas göra och vara och vad som tillåts på skolan. Vissa dokument 

innehåller meningar som anger flera olika önskvärda beteenden och / eller egenskaper, medan 
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det i andra dokument listas punkter med kortare fraser. Ingen av skolorna anger någon 

uttryckt ordning av skillnad i värderingar gällande önskade beteenden och handlingar. 

Som diskursiv praktik kan redan de initiala ordvalen i reglernas rubriker skapa olika 

förståelser för syftet med skolans regler. De kan därmed tolkas olika av olika mottagare. Hur 

ordens mening tolkas anser jag påverka hur deras innebörd förstås. Ordet trivsel beskriver 

”välbehag” och ”trevnad” (SAOB tryckår 2007) medan ordning står för ”allmänna lagar.. för 

mänsklig samlevnad” och ”klassifikation av personer … (t. ex. rang-, värde- l. gradskala)” 

(SAOB tryckår 1950). Trivsel kan därmed tänkas tolkas mer inkluderande, medan ordning 

kan tänkas tolkas som att målet ligger utanför individens välmående. Redan i rubrikerna 

möter eleverna således olika syften med reglerna, vilka kan tänkas påverka hur de ser på och 

förstår den reglerade interaktionen i skolan.  

I reglerna skrivs olika önskvärda sätt att vara fram, med olika formuleringar och språkliga 

markörer. Nedan redovisas och analyseras de regler som anger önskvärda (och icke 

önskvärda) sätt att vara och göra, i vilka eftersträvansvärda beteenden och egenskaper går att 

utläsa.  

Kamratbeteende 

De flesta av de analyserande regeldokumenten inleds med en eller flera meningar som 

berör hur elever förväntas behandla andra. I regler om hur elever ska bete sig mot varandra 

beskrivs önskade sätt att vara som med såväl verb, hur elever gör och ska göra, som adjektiv, 

hur elever är och ska vara. Exempel på verb som används är hälsa på varandra, behandla och 

respektera varandra väl, vänta på sin tur, lyssna när någon annan pratar. Se exempel nedan. 

 

”Det är självklart…att vi hälsar på varandra” (Skola 10) 

”Vi hälsar på varandra” (Skola 11) 

”Alla ska behandla och respektera varandra väl” (Skola 6) 

”Att du väntar på din tur i sammanhang där flera ska samsas” (Skola 5) 

”Du lyssnar på andra” (Skola 28) 

”Det är självklart att vara snäll och inte slåss” (Skola 10) 
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Verb med negationer används av några skolor för att beskriva oönskade beteenden: 

 

”därför använder vi inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling…” 
(Skola 3) 

 

En skola använder överskriften ”på *skolan får ingen:” följt att fem punkter, exempelvis  

 

”Kränka någon i ord eller handling” och ”slåss” (Skola 9) 

 

I andra skolor skrivs liknande beteenden fram genom direkta förbud, exempelvis:  

 

”det är förbjudet att utsätta sig själv eller någon annan för fara”  

samt  

”det är förbjudet att använda hot, våld, kränkande behandling eller mobbning” 
(Skola 7) 

 

 

En skola använder nominalisering för att beskriva förbud mot vissa handlingar: 

 

 ”Mobbning och kränkande behandling är förbjudet” (Skola 28) 

 

Adjektiv används av flera skolor för att beskriva önskvärda beteenden genom att tala om 

hur elever är, exempelvis trevliga, snälla, vänliga, hjälpsamma, artiga:  

 

”Vi är trevliga och snälla mot varandra” (Skola 13) 

”Vi är vänliga och hjälpsamma mot alla vi möter” (Skola 11) 

”Vi är artiga mot varandra” (Skola 25) 
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Innehållsmässigt identifieras i reglerna om kamratbeteende en tydligt framträdande 

diskurs som betonar hänsynstagande och respekt mot andra, med fokus på andras 

välbefinnande. Ordet trevlig har flera äldre betydelser, bland annat ”inger känsla av trivsel” 

(SAOB tryckår 2007). Att en person är snäll innebär bland annat att hen ”fogar sig efter 

andras vilja l. intressen o. dyl. o. inte bråkar l. ställer till besvär” (SAOB tryckår 1981). Ordet 

artig används i flera skolors beskrivningar av hur elever är. I Svenska akademins ordbok är 

förklaringen av ordet över hundra år gammal: ”om person: framstående till läggning o. 

egenskaper, duglig, duktig, bra; förträfflig” (SAOB tryckår 1902). Det kan ses som ett 

komplext klargörande med svårtolkade adjektiv. De beteenden som skrivs fram som 

önskvärda i de analyserade skolornas regler beskriver genomgående önskvärda elevbeteenden 

som bidrar till andras trivsel. Andra elevers rättigheter nämns ofta, och individen ska i första 

hand se till andras och det gemensamma bästa. I reglerna identifieras ett fokus på det bästa för 

alla. Detta kan tänkas påverka individers syn på sig själva och hur de ska vara, men även 

förstärka gruppens betydelse. Här kan en parallell dras till det som Bauman (1991b) kallar vi-

gruppen, i och med att ”alla” inte är alla människor, utan en specifikt definierad grupp 

(eleverna, skolans subjekt etc). Bauman (1993) poängterar behovet av den kollektiva 

identiteten, och individens plats i vi-gruppen. Genom regelformuleringar som hänsyftar allas 

(vi-gruppens) bästa, kan gruppens betydelse för individen tänkas få en ökad roll i subjektets 

identitetsskapande.  

I exemplen nedan används verben våga respektive försöka framför verb som beskriver 

kamratbeteende.  

 

”Vi vågar hjälpa varandra” (Skola 30) 

”Våga vara vänlig” (Skola 9) 

”Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade” (Skola 31) 

 

Att våga betyder att ”(i syfte att uppnå visst mål) utsätta (ngt) för risk l. fara, äventyra; 

sätta (ngt) på spel; ofta med inbegrepp av mod l. dristighet” (SAOB tryckår 2019). Här talar 

regeln därmed om att subjekten i vi-gruppen (eleverna) riskerar något och använder mod i 

syfte att hjälpa andra. Även här förstärks gruppens betydelse i förhållande till individen. Fler 

regler talar om att eleverna ska ställa upp för och stå för andra, än om att stå upp för sig själv. 

Här skapas därmed normer gällande den kollektiva identitetens tyngd. 
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Inkludering 

Regler om kamratbeteenden betonar i olika utsträckning elevernas skyldighet att låta alla 

vara med i lek. 

”det är självklart… att vi leker lekar där alla kan vara med” (Skola 10) 

”… alla är välkomna att vara med och leka…” (Skola 13) 

”På *-skolan… har alla rätt att få vara med…”.  (Skola 19) 

”Vi bjuder in varandra i leken” (Skola 22) 

” vi låter alla vara med” (Skola 26) 

 

Andra skolor skriver om inkludering genom regler som anger att ingen ska vara ensam. 

 

”Ingen lämnas ensam” (Skola 13) 

”Vi väntar på den som är sist...” (Skola 13) 

”Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma” (Skola 31) 

 

I de översta exemplen regleras barnens (fria) lek med bestämmelser om att lekar måste ge 

möjlighet för alla att delta. Att ingen ska lämnas ensam, framskrivet som regler, tar bort 

ensamhet som ett val hos individen, och presenteras som något oönskat, vilket här kan tolkas 

som något den kollektiva gruppen ansvarar för att förhindra. I en annan regelformulering blir 

det ännu tydligare att de som blir ensamma hamnar utanför vi-gruppen. Att ”bli” ensam tar i 

ännu större utsträckning bort ensamhet som något en individ kan välja, och trivas med. När en 

regel i stället betonar allas rätt att få vara med nämns inte ensamhet som något negativ, utan 

regeln handlar i stället om rätten att (välja att) vara med. Med en sådan formulering anges 

ingen värdering gällande elevers eventuella val att vara ensamma. 

I Faircloughs (1992b) syn på hur talhandlingar påverkar normativa föreställningar kan 

diskursiva uttalanden utöva inflytande över individers uppfattningar. Foucault (1982) kallade 

diskursiva påverkningar för normaliseringprocesser. Här kan ensamhet tolkas som något 

oönskat och därmed avvikande. Det skulle ur Foucaults och Faircloughs perspektiv kunna ses 

som att eleverna kan initialisera uppfattningar om ensamhet som något onormalt och negativt 

som ska förhindras och motverkas. 
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Ärlighet 

I en del skolors regler betonas önskvärda egenskaper, som exempelvis ärlighet, 

vilket kan ses i följande exempel: 

 

”Vi är ärliga och står för det vi säger” (Skola 26)  

”Du är ärlig och står för det du gör” (Skola 22)  

”Jag…är ärlig och fuskar inte” (Skola 27)  

 

När det står i regelformuleringar att elever är ärliga kan det implicit innebära att individer 

som inte är ärliga inte räknas som (önskvärda) elever i dessa skolor. Innebörden av ärlig 

förklaras i Svensk ordbok som någon ”som håller sig till sanningen och inte döljer ngt” (SO 

tryckår 2009 ). Att vara ”ärlig” är emellertid ett mångtydigt begrepp som kan kopplas till 

diskursiv praktik, och bygger på kulturella och kontextbundna normer och överenskommelser. 

Det finns i vår kultur normer kring ärlighet som gör gällande att vi inte alltid ska säga exakt 

vad vi tycker eller vad vi gör. Det är exempelvis skillnad på att ärligt beskriva vad som hänt i 

en konfliktsituation på en rast, och att detaljerat (och därmed ärligt) beskriva vad man gjort på 

toaletten eller vad man tycker om en kamrats teckning eller tröja. Jag vill föreslå att dessa 

normativa nyanser kan upplevas svåra för vissa elever, och då behöva ingå i en 

värdereflekterande pedagogisk process.  

I en av regelformuleringarna om ärlighet används den anonyma elevgruppen ”vi”, vilket 

utesluter undantag, medan pronomenformen ”du” i det andra exemplet direkt tilltalar läsaren 

och berättar hur hen ska vara. ”Jag” används i det tredje exemplet, och indikerar att eleven är 

avsändare och (med)bestämmare av regeln. Tillsammans med den höga modalitet som 

kommer av användandet av presensformen av verbet ”är”, skapas högt verklighetsanspråk 

gällande hur en elev ska vara, vilket kan tänkas skapa problematik och exkluderande känslor 

hos elever som håller på att utveckla en socialt acceptabel ”ärlighet”. Denna starkt uttryckta 

modalitet i förhållande till ärlighet som en normativ, kulturell process kan tänkas skapa 

föreställningar om elevers tillhörighet. Om ”vi” är ärliga, tillhör de som inte är ärliga ”dem”, 

enligt Baumans kategoriseringar. Det leder till svårigheter att placera de elever som befinner 

sig i processen av att förstå vår kulturellt överenskomna ärlighet, vilket gör dem svåra att 

kategorisera. Om de varken hör till vi eller dem kan de ses som de okategoriserbara främlingar 

Bauman menar att det kan vara svårt att förhålla sig till. När barn utvecklas som individer i 
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relation till varandra kan dessa föreställningar om andra påverka grupperingar och 

interaktioner, och denna statiskt uttryckta reglerformulering kan göra att barn som ännu inte 

lärt sig när och hur ärlighet ska tillämpas, ses som avvikande av både andra elever och lärare.  

Delaktighet 

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som fått allt större utrymme i skolans 

styrdokument. I en skola har dessa även infogats i skolregler. Här skrivs ett demokratiskt 

agerande fram som en regel, inte ett val.  

”Du är delaktig och ger förslag till klassråd, skolråd och matråd om förbättringar” 
(Skola 22) 

I Foucaults (1982) governmentality-teori anses samhället styra individer genom att skapa 

föreställningar om önskvärda beteenden på individnivå som gynnar samhället. Här placeras 

individens frihet att påverka under ett maktutövande måste att påverka.  

Språk och samtal 

Hur eleverna ska prata med varandra framkommer i många regelformuleringar. Nedan 

ges exempel med vi, jag och du som pronomen: 

 

”Vi ska vårda vårt språk och tänka på hur vi uttrycker oss och vad vi säger till 
varandra” (Skola 6) 

”Vi har nolltolerans mot våldsamma lekar, mobbning, kränkande handlingar samt 
ovårdat språk” (Skola 8) 

”Vi använder ett trevligt och vårdat språk” (Skola 11) 

”på *skolan… använder vi ett vårdat språk” (Skola 19) 

” Vi använder ett vårdat språk” (Skola 25) 

” vi använder ett bra och trevligt språk” (Skola 26) 

” Jag använder ett vårdat språk” (Skola 22) 

”Att du är artig och använder ett vårdat språk” (Skola 5) 

 

I en skola skrivs språkregeln fram som en självklarhet, utan subjekt: 
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”Det är självklart…att använda ett vårdat språk och inte skrika” (Skola 10) 

 

De skolor som har regler om språk och samtal använder i de flesta fall uttrycket ”vårdat 

språk”. Endast vissa har tillägg som beskriver vad detta innebär. Begreppet vårdat språk har 

ingen tydlig, gemensamt överenskommen definition. Enligt språklagen ska ”språket i offentlig 

verksamhet… vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Vad som menas med 

vårdat och vad som gäller för skolans elever blir däremot upp till varje skola att avgöra. Här 

kan individers bakgrund och olikheter komma att spela in i fråga om tolkning av innebörden 

av regelformuleringen. Lokala, kulturella och generationella skillnader kan påverka vad som 

anses vara ett acceptabelt språkbruk. Endast ett fåtal skolor ger förklaringar och exempel. Det 

kan då framstå som oklart för både elever och personal vilka ord och uttryck dessa regler 

avser. Det kan lätt leda till att reglerna tolkas olika av olika lärare, vilket är något som kan 

skapa svårigheter för eleverna att följa reglerna. I vissa skolor specificeras betydelsen av 

vårdat språk, med exempel som svordomar och kränkningar. Några skolor använder inte 

ordet vårdat, exempel ses i formuleringen ”Det är förbjudet att använda svordomar och 

könsord”. Det finns emellertid även utrymme för tolkning i dessa direktiv. Föreställningen om 

den ideala eleven kan tänkas påverkas av dessa olikheter. Om den ideala och önskvärda 

eleven är den som följer reglerna och använder ett vårdat språk, kan det tänkas bedömas 

utifrån lärarens egen bakgrund och språkliga förståelse. Det kommer då att handla om likhet. 

Utifrån Baumans (1993) argument gällande förhållanden mellan vi och dem, där vår 

kollektiva identitet och tillhörande präglas av definierbara likheter, kan det tänkas att en elev 

från liknande kultur och klass som läraren anses uppfylla förväntningar om vårdat språk bättre 

än en elev där språkbruket i hemmet följer andra normer. När Foucault (1982) har poängterat 

förhållandet mellan kunskap och makt har det varit på övergripande strukturella nivåer. Det är 

dock tänkbart att föreställningar om vissa elever som bättre och (därmed andra som sämre) 

beroende på språkanvändning, leder till subjektspositioner som skapar eller förstärker 

maktförhållanden. 

Kläder och huvudbonader 

Flera av skolorna har regler som handlar om klädhantering och klädkoder för en eller 

flera av skolans lokaler. Av de trettioen analyserade dokumenten är det fjorton som har regler 

om kläder. Dessa har varierande innehåll. Flera handlar om skor och ytterkläder, exempelvis: 
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”Du hänger av dig dina ytterkläder i kapprummet/korridoren innan lektionen” 
(Skola 21) 

”…tar vi av skor och ytterkläder när vi går in i skolan” (Skola 1) 

”vi hänger av oss ytterkläder och tar av oss skor i kapprummet innan vi går in till 
fritids eller klassrum” (Skola 12) 

”Kläder och skor har vi på anvisad plats” (Skola 23) 

”Vi tar av ytterkläder och uteskor när vi är inomhus” (Skola 25) 

”vi tar av oss ytterkläder inomhus” (Skola 26) 

”Jag…lämnar ytterkläder på avsedd plats” (Skola 27) 

 

Andra specificerar keps, mössa och luva: 

”Vi förväntar oss att kepsar, mössor, ytterkläder och dylikt hängs upp i 
kapprummen” (Skola 13) 

”vi tar av oss keps, luva och mössa när vi är i matsalen” (Skola 2) 

”Mössa, keps och ytterplagg använder vi bara utomhus” (Skola 1) 

”Vi lämnar alltid ytterkläder, även mössa och keps, utanför skolans 
verksamhetslokaler” (Skola 20) 

”Jag tar av mig jacka, mössa, keps och luva innan jag går in i klassrummet eller 
matsalen” (Skola 22) 

”Vi tar av ytterkläder (gäller även mössa, keps etc.) i matsalen” (Skola 23) 

”Under lektionstid och i matsalen ska vi inte ha på oss keps, mössa eller annat 
ytterplagg”  (Skola 16) 

 

I samtliga klädregler används subjekt i formuleringarna. Det är främst pronomenet vi som 

används, med några undantag, där det i stället står jag eller du. Reglerna om kläder gäller i 

vissa fall i matsal, medan andra även rör klassrum. I vissa skolor finns klädregler för inomhus/ 

skolans verksamhetslokaler. Klädkoder kan kopplas till kulturella företeelser, och definitioner 

av vad som anses som ytterkläder kan vara subjektiva och även ändras med årstider. Det kan 

då bli upp till varje enskild lärare/skolpersonal att bedöma vad som räknas som ett ytterplagg 

och vid behov se till att dessa regler efterföljs.  
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I de regelexempel som avråder användande av vissa huvudbonader, används i stor 

utsträckning pronomenet vi med en ospecificerad innebörd, som i ett exempel förväntar sig att 

kepsar och mössor hängs upp i kapprummen, och därmed inte bärs i klassrummet. I andra 

exempel används vi tillsammans med presensformerna använder respektive tar av oss. Om 

detta vi utgörs av den kollektiva grupp som innefattar såväl elever som personal anges alltså 

förväntningar och beteenden som alla ska svara mot. Förvänta har större tyngd än alternativa 

ordval som önska eller vilja, och presensanvändningen av verben indikerar att något är på ett 

visst sätt, som en självklarhet. Modaliteten i dessa påståenden är således hög. Här placeras de 

elever som inte motsvarar förväntningarna och som inte gör på det sätt som beskrivs utanför 

det kollektiva vi-et. När vi tydligt definieras som en grupp som inte bär keps, luva och mössa 

inomhus förvisas elever som har dessa huvudbonader på sig till dem-gruppen, och blir därmed 

avvikande från vi-et. Enligt Bauman (1991b) behövs dem-gruppen för att vi-gruppen ska 

kunna definiera oss som vi. Här bidrar skolans regler till kategoriseringar, genom att skriva ut 

rätt sätt att göra (här att klä sig).  

Arbetsro, skolarbete och tidspassning 

Regler som gäller studie- och arbetsro formuleras på olika sätt, med förtydliganden i olika 

utsträckning. Nedan ges exempel. 

 

”Vi ger varandra arbetsro” (Skola 22) 

”Vi visar hänsyn och ger varandra studie- och arbetsro” (Skola 30) 

”Jag bidrar till lugn och arbetsro” (Skola 4) 

”Vi verkar aktivt för att skapa och behålla arbetsro under hela skoldagen” (Skola 
8) 

” Jag respekterar allas behov av arbetsro” (Skola 17) 

” Du uppträder lugnt under lektionerna och tar på så vis ansvar för arbetsron och 

studieron i klassrummet.” (Skola 19) 

”Vi har arbetsro under lektionstid” (Skola 25) 

”respektera allas rätt till en trygg arbetsmiljö” (Skola 2) 
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I andra skolors regler nämns inte studiero eller arbetsro explicit, men det beskrivs att 

elever ska bete sig lugnt. 

” Vi uppträder lugnt i klassrum, korridorer och i skolans övriga lokaler” (Skola 
23) 

 

Andra regler som fokuserar skolarbete tar upp förberedelser och delaktighet.  

 

”Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss rätt material” (Skola 15) 

”Kommer förberedd, i tid och gör det som förväntas av mig” (Skola 21) 

”Du kommer i tid och har med dig den utrustning/material som du behöver” 
(Skola 22) 

 

Begreppet studiero används i flera regelformuleringar. Den studiero och arbetsro som 

framskrivs i reglerna innebär främst lugn och tystnad. Utifrån Foucaults (1991) 

governmentality-begrepp och idéer om disciplinära system kan detta ses som att skolan som 

institution skapar regler och föreställningar hos individerna, som gynnar samhällets agenda.  

Den ”tysta” studieron är avgörande för det skolsystem vi har idag, där en lärare undervisar så 

många som trettio elever samtidigt. Denna undervisningsform är emellertid inte något som 

indikerar den optimala lärmiljön för samtliga elever. Enligt Bauman (1993) skapas i ett 

samhälle en kultur med normer och regler för hur man ska bete sig, för att ingå i den 

kollektiva identiteten, ”vi”-et. Här kan reglernas poängterande av studiero medföra att de som 

klarar av att följa regler om tystnad, väntan och turtagning ingår i ”vi”-et och gör rätt. De 

elever som har svårt för att sitta stilla, vara tysta och vänta på sin tur blir här regelbrytare, och 

därmed avvikande. Jag vill föreslå att de arbetssätt som traditionellt definieras som studiero 

inte nödvändigtvis är det bästa sättet att lära in och ut, men avgörande för vårt samhälles 

skola. Därmed är synen på dessa ”störande” beteenden som fel och avvikande inte given. I 

klassrum med 25-30 olika individer kan innebörden av att störa arbetsron förstås subjektivt, 

och för många vara svårt att låta bli. För vissa elever med perceptionsvariationer kan 

studieron störas av mycket små rörelser och ljud. Hostningar, toalettbesök och frågor till 

lärare och klasskamrater kan enligt denna formulering leda till regelbrott. Foucault (1982) har 

beskrivit hur samhällen styrs genom normaliseringsprocesser. Här kan reglerna ses skapa och 

bidra till formande av normer gällande vissa önskvärda sätt att vara, som i förlängning gynnar 
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skolsystemet mer än individers lärande och utveckling. Detta kan leda till att vissa sätt att vara 

och göra blir positionerade som oönskade och avvikande, trots att grund för detta bygger på 

kontextuell nytta på övergripande nivå.  

Subjektspositioneringar och ansvarsfördelning 

I olika skolors regler formuleras önskvärda sätt att vara och göra med olika språkliga 

markörer. I texternas etos används olika varianter av interaktionell kontroll, vilket ger olika 

ansvarsfördelningar gällande beteenden och handlingar. I flera av skolorna används 

pronomenet vi (första person plural), vilket åsyftar en gemensam, överenskommen avsändare. 

Det är dock i det flesta fall inte specificerat vilka dessa vi är. Både Fairclough (1999) och 

Bauman (1993) har problematiserat vi-begreppet, och den inkludering och exkludering det 

kan leda till. I vissa skolor används vi genomgående utan specificeringar. I andra används vi i 

vissa regelformuleringar, medan andra meningar ger ansvaret till ”var och en”, ”elever”, eller 

”jag” respektive ”du”. Vilka som ingår i de olika grupperna vi och var och en är oklart, liksom 

varför ansvaret i vissa fall läggs på pronomenet du. Här påverkas uttryckens kausalitet, och 

möjligheten att utläsa ansvarsfördelning är därmed i olika utsträckning oklar.  

I vissa fall ansvarar vi för specificerade andra, vilket placerar den andre utanför vi-et 

(jämfört med formuleringar som vi hjälper varandra / alla). I några skolors 

reglerformuleringar saknas subjektsposition helt när det gäller beteenden. I ett av exemplen 

ovan har verben har nominaliserats (mobbning, kränkande behandling). Här förflyttas ansvar 

från individ till handling.  

”Det är självklart att…” har låg transivitet men hög modalitet, då ordet självklart 

indikerar ett högt sanningsanspråk i påståendet. Hög modalitet tillämpas på flera sätt i 

beskrivningar av gott beteende. Men ord som är i exempelvis ”vi är trevliga…”, och 

presensanvändningen av verb som ” jag bidrar till lugn…” och ”jag respekterar allas behov” 

skrivs dessa sätt att vara fram som självklarheter.  

Enligt Foucaults (1991) governmentalityteori kan individer påverkas till val av sätt att 

vara utifrån av institutioner skapade ”rätt” sätt att vara. Genom skolans regler förmedlas 

önskvärda beteenden och handlingar, vilka implicit säger att motsatser, det som inte skrivs 

fram, är avvikande. Bauman (1993) har beskrivit hur samhällen skapar etik genom regler, 

vilka individerna initialiserar. När dessa ersätter moral beter sig människor såsom regler 

anger, inte såsom de själva bedömer som rätt. Med ovan nämnda modalitetsverktyg ges 
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regelformuleringar tyngd. Ses regelbrytare som avvikande, blir det skillnad beroende på 

regelformuleringens modalitet. När vissa skolor beskriver önskvärda sätt att vara som 

självklarheter, genom exempelvis ”vi är” (på ett visst sätt), handlar det om individen som 

person, om egenskaper och personligheter. När regler skrivs som vad (ingen) får göra, 

tillämpas en annan form av etos, där elever som bryter mot reglerna gör fel, i förhållande till i 

ovan nämnda formuleringar där eleven i stället är fel. I en skola uppmanas eleverna i stället 

att försöka : Även här flyttas fokus från hur eleverna är, till att presentera ett beteende 

eleverna ska sträva efter. 

Sammantaget visar reglernas formuleringar ett flertal olika sätt att tillskriva subjekt 

ansvar och skyldigheter. I olika utsträckning och grad markeras vilka som ansvarar för vad, 

och vilka beteenden som önskas och förväntas i skolan.  

Diskussion 

De regler som redovisas och analyseras ovan visar olika sätt att vara och göra, ur vilka det 

går att utläsa en bild av rätt sätt att vara och göra i skolan, vilket här tolkas som skolans ideala 

elev. Det framkommer även skillnader i olika skolors formuleringar, av vilka det går att finna 

variationer i innebörd och subjektspositioner. Nedan sammanfattas dessa resultat i svar på 

studiens frågeställningar, och de diskuteras i relation till tidigare forskning.  

Önskvärda beteenden och egenskaper  

Studiens första frågeställning Vilka beteenden och egenskaper skrivs fram som önskvärda 

i skolors regler? besvaras genom att lyfta de mest förekommande och framträdande sätt att 

vara och göra som identifierats i de analyserade reglerna. Den goda kamrat som framkommer 

i analysen är snäll, trevlig och hjälpsam. Hen ser till det gemensamma bästa och är 

inkluderande, men beter sig behärskat och stör inte andra. I vissa regler står att eleven vågar 

hjälpa andra och vara snäll, vilket innebär att eleven gör någon form av risktagande, för 

andras väl. Vidare lyfts ett lugnt beteende, i såväl tal som handling. Studie- och arbetsro 

poängteras, med den implicita betydelsen låg ljudnivå och stilla agerande i klassrum. För ett 

barn som beter sig stillsamt och följsamt blir dessa regler lättare att följa än för en elev som är 

impulsiv, spontan och pratsam. I studier om hur lärare organiserar skolvardagen och 

implementerar och arbetar med regler har det framkommit att elevers förhållningssätt till 

regler påverkar hur lärare ser på, och därmed behandlar dem (Thornberg 2006; Samuelsson 

2008). När lärare talar om elever grundar de delvis sina uppfattningar om hur elever är i hur 
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eleverna följer och tillämpar skolans regler (Irisdotter 2006). De beteenden som i de 

analyserade reglerna beskriver den ideala eleven är lättare att anta för vissa barn, medan andra 

har svårare att följa dem. När regelbeteenden påverkar lärares föreställningar om normalt eller 

förväntat uppträdande kan de handlingar som inte motsvarar reglerna tolkas som avvikande 

och därmed klassas som störande och olämpliga. Detta kan ses som normaliseringsprocesser 

(se Foucault 1982), där önskvärda beteenden och sätt att vara skapas och förstärks i 

regelformuleringar, och leder till att individer formas till uppfattad samhällsnytta. Elever som 

inte följer dessa regler bryter mot normer och förväntningar på hur de ska vara, och kan då bli 

bestraffade genom att placeras utanför det sociala och ses som avvikande.  

Att bilden av, och synen på, den ideala eleven är dynamisk och följer samhällets 

förändringar har framkommit i studier av såväl policydokument som utbildningsreformer 

(Sjöberg 2011; Carlbaum 2012). I utbildningsrelaterade policydokument visas den ideale 

eleven som mobil, flexibel, kreativ, positiv och självgående (Sjöberg 2011). Mobilitet och 

flexibilitet kan i de regler som studerats här utläsas i anpassningar till det allmänna bästa, 

medan positivitet här kan läsas som den snälla, trevliga och hjälpsamma kompisen, som låter 

alla vara med. Sjöberg lyfter de vinster dessa framträdande beteenden ger för det 

kapitalistiska samhället. Vidare lyfter hon hur dessa sätt att vara och göra passar vissa elever 

(enligt Sjöberg svenska medelklassbarn), medan andra (föreslaget barn med låg 

socioekonomisk bakgrund) genom dessa förväntningar får svårare förutsättningar att möta 

skolan krav. I undersökningar om förändringar i gymnasieskolan har en ändring från 

mångfald och kritiskt tänkande till anpassning och foglighet identifierats (Carlbaum 2012). I 

denna undersöknings regler för elever i skolans tidiga år framkommer stort fokus på likhet 

och anpassning. Ensamhet skrivs i vissa regelformuleringar fram som något att undvika. 

Genom att beskriva hur vi-gruppen har ansvar för ”de som är ensamma”, pekas dessa ut som 

avvikande från vi-et. Här kan tänkas att governmentality (se ex. Foucault et al. 1991) 

tillämpas för att förstärka föreställningar om det gemensamma bästa, och den kollektiva 

identitetens betydelse.  

I de frekvent förekommande vi-formuleringarna uttrycks önskvärda sätt att vara med stark 

modalitet, ”vi är” på ett visst sätt. Skolan är en verksamhet och en arena där ett visst 

gruppfokuserat beteende och gemensamma normer är nödvändiga, men jag vill påstå att det 

inte tvunget behöver innebära att skolans elever måste vara på ett visst sätt. När regler talar 

om för barn hur de är, finns risk för påverkan av deras identitetsutveckling, och en naturlig 

strävan efter att passa in och göra rätt. Om reglerna i stället beskriver hur eleverna ska göra i 
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skolan, visar de beteenden som är nödvändiga att följa och förhålla sig till på en viss plats, för 

ett visst syfte. Bauman (1993) har poängterat hur etik ersätter moral, i den mening att 

individer som lär sig korrekta sätt att handla genom föreskrifter (här regler) hämmas i att 

själva ta ställning och värdera sina val utifrån personlig moral. I olika skolor bildas olika 

kulturella miljöer, med såväl variationer i inriktning som skillnader i värden, värderingar och 

förhållningssätt (Berson & Oreg 2016). Rektorers värderingar grundlägger skolkulturer och 

avspeglas i elevers uppfattningar och attityder. När varje skola utformar sina egna regler, och 

de formuleras likt värden och värderingar, riskerar de reflekteras i skillnader gällande 

elevernas utveckling och värdeuttryck.  

Ytterligare önskvärda beteenden som återfinns i reglerna är ärlighet, delaktighet och att 

använda ett vårdat språk. Dessa begrepp har oklara definitioner, vilka kan representera 

kulturellt knutna innebörder, och spegla vissa kontextuella, traditionella normer. Jag vill 

ifrågasätta huruvida betydelsen av dessa är direkt nödvändiga för ett fungerande skolklimat, 

studiero och trygghet, vilket ska vara skolreglernas syfte. För elever med olika kulturella 

bakgrunder och hemförhållanden kan dessa regler vara svåra att förstå, och därmed förhålla 

sig till. I studier av lärares uppfattningar av vad en ”god elev” innebär, har det visat sig finnas 

stora skillnader mellan olika nationer, trots i övrigt liknande skol- och utbildningssystem 

(Harkness et al. 2007). I Sverige är skolan idag mångkulturell och föränderlig. Jag vill därmed 

lyfta att regler som bär traditionell mening bör formuleras och förmedlas med tydlighet och 

med innebörd som gör de möjliga att förstås av samtliga elever i skolan.  

Skillnader och variationer  

Med studiens analys besvaras även frågan Vilka skillnader och variationer kan 

identifieras i olika skolors skrivna regler? Genom jämförelser av olika sätt att uttrycka och 

formulera liknande regelinnehåll synliggörs olika sätt att placera, beskriva och redogöra för 

såväl mening som ansvar och subjektspositioner. Nedan presenteras dessa skillnader och 

diskuteras utifrån tänkbara konsekvenser.  

Skillnader i innehåll 

Samtliga skolor har regler som i någon form anger riktlinjer för kamratbeteende. I alla 

dessa går att utläsa beteenden som gynnar andra och / eller det allmänna bästa. Vissa 

använder korta formuleringar som anger grundläggande beteenden gällande respekt och 

hänsyn, medan andra skolor specificerar och exemplifierar med olika sätt att vara en bra 



 35 

kompis, genom inkludering och hjälpsamhet. Regler anger i många fall värden och 

värderingar. I Baumans (1993) tankegångar om etik och moral riskerar alltför tydliga etiska 

regler förhindra människans naturliga moraliska utveckling. I diskussion om regelinnehåll i 

amerikanska skolor har risken med detaljerat regelinnehåll lyfts (Bowman 2016). Med 

specifika ordningsregler riskerar elevers utveckling av värderingar och moralläror hämmas. 

Om elever som efterlever denna studies regler behandlar sina skolkamrater ”väl” för att 

undvika att bryta regler och med syfte att passa in och göra rätt, kan det tänkas att de 

utvecklar förhållningssätt utifrån var det får och kan göra (eller inte får/kan), inte utifrån vad 

de bör och inte bör göra. Enligt Bauman (1993) innebär moral val att ta ansvar för och äga sitt 

handlande gentemot andra, vilket kan tänkas spegla Bowmans vikt vid vad som bör (och inte 

bör) göras.  

Ungefär hälften av de analyserade skolornas regler innehåller anvisningar om kläder. 

Många av dessa förbjuder kepsar, mössor och luvor i klassrum och/eller skolans lokaler. 

Många elever har perceptionsvariationer, och därmed behov att avskärma omgivningen 

(Riksförbundet attention 2019). Keps, luva och mössa kan då fungera som hjälpmedel. För 

dessa elever kan sådana förbud därmed leda till att deras förutsättningar för att ta till sig 

undervisningen påverkas. Det kan även tänkas leda till känslor av utanförskap och 

exkludering, om regleras formuleringar om hur ”vi” (eleverna) gör tolkas som beskrivningar 

av ”normala” beteenden. Enligt resultat från studier om hur lärare pratar om elever påverkar 

elevers regellydnad lärares uppfattningar och förhållningssätt (Irisdotter 2006; Thornberg 

2006; Samuelsson 2008). Om vissa elever då ses som regelbrytare på grund av deras 

användande av hjälpmedel, kan det tänkas innebära att lärare ser på dessa elever som mindre 

”bra”, och mindre önskvärda i skolan.  

Skillnader i formuleringar 

Stora skillnader identifieras i reglerformuleringar rörande subjekten i fraserna. Det är 

övervägande pronomenet vi som används, vilket då anger vilka som ska göra/vara, eller gör/är 

på ett visst sätt. Det finns emellertid variationer, och vissa skolor används i stället jag, du eller 

eleverna (på*skolan). När vi används, framstår det som att reglerna har en unison, definierad 

och delaktig avsändare. Bauman (1991c) har poängterat det mänskliga behovet att tillhöra ett 

”vi”, vilket definieras genom ett ”dem”. När regler skrivs fram med hjälp av vi (gör… / är…) 

kan det tänkas att de efterföljande beteendena / egenskaperna tolkas som det rätta och 

gemensamma, vilket då kan leda till att motsatt beteende ses som oönskat och avvikande.  
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De mest tydliga skillnaden som kan påvisas mellan olika skolor rör det innehåll reglerna 

har. Vissa skolor har ett fåtal regler, som berör fundamentala beteenden såsom att inte slåss, 

inte kränka, samt inte göra illa. Andra har en mängd regler som saknar ett direkt syfte, 

exempelvis ovan diskuterade kepsregler. De skolor som har många regler synliggör ingen 

skillnad i de olika reglernas värde. Det framgår därmed ingen distinktion mellan exempelvis 

regler om mobbning respektive keps i klassrummet, utan de skrivs fram med modalitet av lika 

grad. Emfasen i formuleringar varierar emellertid mellan olika skolor. I en del skolor skrivs 

regler fram som självklarheter, med tyngd på att det beskrivna beteendet är det rätta, givna 

sättet att göra. Andra använder lägre modalitetsmarkör, varvid regler i större utsträckning 

uttrycks som rekommendationer. 

Pedagogiska konsekvenser 

De mest tydliga möjliga påföljder av de regellinnehåll som analyserats ovan anser jag 

vara de olika tolkningsmöjligheter som kan bli en direkt konsekvens av ordval och 

meningsbyggnad. En stor potentiell konsekvens är individers förståelse för såväl sin egen 

identitet som andra personer. Regelformuleringar som med hög modalitet talar om hur vi är, 

och därmed skapar och förstärker normer om sätt att vara, kan tänkas påverka elevers 

självuppfattning, interaktioner med andra samt lärares uppfattningar. För pedagoger ingår i 

arbetsuppgifter att efterfölja och tillämpa de regler som gäller i skolan där de arbetar. Det kan 

tänkas leda till att regler därmed utgör stor del av deras förutsättningar att uppfatta och 

bemöta eleverna. I tidigare studier har det framkommit att lärare beskriver och värderar elever 

kopplat till regler (Irisdotter 2006; Samuelsson 2008). Det skulle kunna vara så att reglerna 

skapar ramar, utanför vilka det inte finns möjlighet för lärare att se och uppfatta elever. Som 

exempel kan de förväntningar på beteenden gällande den studiero som diskuterats ovan göra 

att lärare inte har tillfälle att se och uppmärksamma elever som är kreativa och innovativa i 

uttryck som kan strida emot dessa regler (exempelvis prata rakt ut, svårt att sitta still mm). 

Här kan konsekvenser då bli att lärare inte har pedagogisk möjlighet att möta och stimulera 

dessa elever, om i stället regelföljande måste prioriteras. Vidare kan en elev som behöver ha 

keps på sig för att kunna skärma av intryck och fokusera, ses som en besvärlig regelbrytare. 

Det kan då leda till att hen, genom att tvingas ta av sin keps, missar möjligheter till lärande 

och utveckling. En driven, aktiv och kompetent lärare kan här gå miste om pedagogiskt 

utvecklande undervisningstillfällen, för att hen behöver se till att eleverna följer regler. Via 

dessa regler skapas då vissa individer som regelbrytare. Utifrån Foucaults 
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governmentalitykoncept (se ovan) kan dessa regler utan klart syfte ses som ett implicit 

formande till lydnad, och därmed ett maktutövande som endast leder till förstärkande av 

strukturer.  

Formuleringar med svårtolkad innebörd, som exempelvis ”vårdat språk” kan tänkas 

uppfattas och definieras väldigt olika av olika mottagare, beroende på bakgrund och 

förförståelse, vilket kan skapa konflikter på både elev- och lärarnivå. Som tidigare nämnts kan 

kulturella och generationella grunder göra att betydelser tolkas och förstås olika.  

När olika skolor har olika regelinnehåll blir skolvardagen, och därmed förutsättningar för 

lärande och utveckling, inte desamma för alla elever. Som tidigare studier har visat påverkas 

elevers åsikter och värderingar av rådande skolkultur (Berson & Oreg 2016). Elever i en viss 

skola blir därmed dubbelt påverkad av just den skolans regler. Det kan dels ske form av att 

elevens vardag ramas in av dessa specifika regler, där exempelvis en elev i behov av att bära 

huvudbonad tillåts det på en skola, medan en annan elev med samma behov blir socialt 

bestraffad på en annan skola. Den förstnämnda kan då delta i undervisning och interaktion, 

medan den andra riskerar såväl missad utveckling som utanförskap. Vidare kan det uttryckas 

genom att elevernas egna uppfattningar påverkas, där elever på en skola kan tänkas påverkas 

av normer och internalisera uppfattningar om kläder och språk som elever på en annan skola 

inte möter.  

Med regelinnehåll utan tydligt syfte och med oklara och tolkningsbara konsekvenser kan 

det tänkas att pedagoger behöver ägna mycket tid åt att diskutera, förklara och försvara regler. 

Detta kan då ta tid från undervisning och skapa onödiga konflikter och maktobalanser. Lärare 

har tidigare vittnat om hur olika skolors olika regler genererar olikheter i pedagogers 

arbetssituation (Irisdotter 2006). Om en skola har ett stort antal regler, men inte direkt 

uttrycker skillnader i relevans och tyngd, kan det tänkas att svårtolkade formuleringar av vissa 

reglers syfte leder till att elever ifrågasätter även de mer nödvändiga regler.  

När elever på grund av bakgrund har olika förutsättningar att följa skolans regler, och 

därmed att vara en ideal elev, skapas och förstärks olikheter. Detta kan tänkas påverka 

identitetskonstruktioner, och därmed även påverka samhällets maktrelationer och strukturer. 

(se Fairclough 1992b). Detta kan alltså förstärka skillnader i förutsättningar mellan de elever 

som från början har verktyg att förstå och tillämpa reglerna (såsom språk, fysiska och 

psykiska kvalifikationer mm) och elever med annan kulturell bakgrund, språk och 

funktionsvariationer. Utifrån Baumans syn på främlingskap (se ovan) skulle detta därmed 

kunna ses som förstärkande av dessa individers avvikande subjektspositioner. När definitioner 
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av andra som dem eller främlingar kan ses påverka en individs identitetsutveckling, kan 

sådana skillnader få bestående konsekvenser för hur skolans aktörer ser på, förstå och 

behandlar varandra.  

Fortsatt forskning 

Utifrån denna studies empiriska upptäckter och teoretiska diskussioner framkommer att 

skolreglers innehåll och formuleringar kan tänkas ge upphov till att vissa elever på grund av 

sina förutsättningar och funktionsvariationer har olika förutsättningar att förstå och följa 

reglerna. Regelinnehåll och de språkliga formerna kan tänkas påverka elevers vardagliga liv 

och skapa eller förstärka olikheter. I framtida studier vore det intressant att empiriskt 

undersöka hur elever förstår regler när de formuleras på olika sätt, och hur eleverna förhåller 

sig till olikheter i regelinnehåll, och därmed olika bilder av hur en elev ska vara. 

Det vore vidare intressant att mer specifikt undersöka olika regelinnehåll i olika skolor, 

exempelvis skillnader mellan kommunala skolor och friskolor, samt skillnader mellan skolor i 

olika socioekonomiska områden. I denna studie valdes regler från högstadiet bort, då de till 

stor del har en annan form. Det vore emellertid intressant att specifikt undersöka förändringar 

i regler, från förskola upp till gymnasiet, tillsammans med studier av värderingar och 

värdeutveckling hos elever i de olika stadierna. 

Avslutande reflektioner 

Skolan är en av de största arenor vi har för utveckling och interaktion under individers 

uppväxt. Det finns stora behov av regler och riktlinjer som möjliggör likvärdig utbildning för 

alla. Jag vill med denna uppsats bidra med nya sätt att förstå och tänka kring skolors 

regelinnehåll och utformning. Mot bakgrund av ovanstående reflektioner vill jag lyfta vikten 

av att utforma och kommunicera skolregler så att alla, oavsett funktionsmöjlighet och 

bakgrund har möjlighet att förstå och följa dem.  

I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle behöver vi ha förståelse för hur vi kan 

motverka uppdelningar, grupperingar och främlingskap, i Baumans (se ovan) definition. Att 

med skriftliga direktiv reglera sätt att vara, utan utrymme för personliga reflektioner och 

ställningstaganden kan tänkas vara kortsiktigt gynnande, men utvecklingshämmande på sikt. 

Att i stället föreslå hur och varför elever kan göra skulle kunna skapa större möjligheter för 
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moraliska eftertankar. Detta kan i sin tur leda till pedagogiska möjligheter för lärare, där 

regler kan gå från att vara statiska måsten till dynamiska utvecklingsresurser.  

Sverige har högertrafik. Det är av säkerhetsskäl avgörande att alla som kör i Sverige 

känner till detta, och förstår vad det innebär. En bilist från ett land med vänstertrafik kan lära 

sig att köra i det svenska systemet, om hen får möjlighet att inse vilka skillnader detta medför. 

Det är dock avgörande att denne person informeras om vårt system med språkliga förklaringar 

hen har förutsättningar att begripa. Trafikreglerna har ett tydligt ändamål, och förmedlar 

premisser för säkerhet. Detta gör dem möjliga att förklara och motivera, men även ifrågasätta, 

och vid behov omarbetas. På samma sätt tänker jag att de regler som finns i skolan bör vara 

utformade så att de fyller ett syfte, och kommunicerade så att de är möjliga att förstå. I 

Sverige övergick man från vänstertrafik till högertrafik för global anpassning. Kanske finns 

det även förväntningar på och förgivettaganden om hur en ideal elev ska vara, som i takt med 

samhällets och världens utveckling behöver revideras och omprövas.  
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