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Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) trädde i kraft 
21.8.1998. I lagen om grundläggande utbildning bestäms om grundläggande utbildning och lä-
roplikt, om förskoleundervisning, om påbyggnadsundervisning, om förberedande undervisning 
före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet. I gymna-
sielagen föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande 
utbildningens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna. Lagen om ändring av lagen om 
grundläggande utbildning (1267/2013) och lagen om ändring av gymnasielagen (1268/2013) 
trädde i kraft 30.12.2013. Dessa ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen 
är baserade på uppnåendet av en bättre arbetsro och en trygg lärmiljö inom den grundläggande 
utbildningen och gymnasieutbildningen. Målet med regeringens proposition (RP 66/2013) var 
att på ett brett plan förbättra arbetsron i skolan och läroanstalten, vilken består av flera faktorer, 
genom att ändra och utveckla olika verksamhetsformer. 

Undervisnings- och kulturministeriet gav utvärderingen av arbetsro och en trygg lärmiljö till 
Nationella centret för utbildningsutvärdering i november 2015. Denna riktas mot allmänbildande 
utbildning, grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning med undantag för förskoleun-
dervisning. Utvärderingen av arbetsro och en trygg lärmiljö startades inom Nationella centret för 
utbildningsutvärdering i maj 2016. Utvärderingen riktades mot alla utbildningsanordnare, skolor 
och gymnasier som valts genom urval samt lärare, elever i årskurs tre och åtta samt studerande 
på andra årskursen i gymnasiet. I utvärderingen deltog 196 utbildningsanordnare, 506 skolvisa 
elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning, 2 688 lärare inom 
grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning, 5 242 elever i årskurs 3 i grundläggande 
utbildning, 8 121 elever i årskurs 8 i grundläggande utbildning samt 5 287 studerande i andra 
årskursen i gymnasiet.

Utvärderingens huvudsakliga uppgift var att producera information om tillståndet i arbetsron 
och en trygg lärmiljö i skolorna och gymnasierna samt de nya lagändringarnas konsekvenser som 
grund för den utredning som riksdagen förutsätter och för utveckling av lagen om grundläggande 
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utbildning och gymnasielagen. Den första centrala uppgiften var att utreda tillståndet i arbetsron 
och en trygg lärmiljö i skolor och gymnasier ur elevernas, studerandenas, lärarnas, skolornas och 
gymnasiernas samt utbildningsanordnarnas perspektiv samt vilken verksamhetskultur, vilka 
undervisningsrutiner och attityder stöder, upprätthåller och förbättrar det. Den andra centrala 
uppgiften var att få information om hur de lagändringar som trädde i kraft 2014 hade införts i 
skolorna och gymnasierna och hur de hade påverkat arbetsron och bidragit till en trygg lärmiljö 
i skolorna och gymnasierna.

Vid utvärderingen granskades även vilka slags störningar och problemsituationer som förekom i 
skolorna och gymnasierna samt hur dessa kunde minskas och förebyggas, hur regler och planer 
för störningar och problemsituationer fungerar i skolorna och gymnasierna och hur de följs upp 
samt hur de disciplinära och ingripande åtgärder som används vid störningar och problemsitua-
tioner i skolorna och gymnasierna fungerar.

Större delen av de elever och lärare som deltog i utvärderingen trivdes väl i skolan och kom gärna 
till skolan. Närmare nio av tio tredjeklassare, sex av tio åttondeklassare och två av tre gymnasieele-
ver trivdes åtminstone ganska väl på skolans lektioner. Större delen av eleverna ansåg att lärarna 
kunde undervisa väl och upprätthöll i genomsnitt en god arbetsro i klassrummet. Såväl elever 
som lärare upplevde skoltryggheten som god. Enligt svaren från rektorer och elevvårdsgrupper i 
skolorna och gymnasierna var arbetsron enligt deras erfarenhet god i större delen av skolorna och 
gymnasierna. Större delen av både utbildningsanordnarna och de rektorer i skolor och medlem-
mar i elevvårdsgrupper som svarade på enkäten upplevde att störningar och problemsituationer 
som förekommer i skolan har varit oförändrade under de senaste två åren.

Enligt utvärderingsresultaten förekommer störningar och problemsituationer oftare i årskurs 7–9 
och i enhetsskolor än i årskurs 1–6 och gymnasier. Hos åttondeklassare förekom i genomsnitt 
flerfaldigt mer olika allvarliga störningar och problemsituationer än hos tredjeklassare och gym-
nasieelever. Cirka en eller två elever av hundra mobbades i skolorna varje dag. Pojkar mobbades 
mer än flickor, och mobbning förekom oftare bland finskspråkiga än bland svenskspråkiga elever. 
Största delen av eleverna uppgav att våld förekommer mer sällan än några gånger om året i skolorna. 

Enligt utvärderingsresultaten från elev- och lärarenkäterna kunde störningar och problemsitua-
tioner i skolan minskas och förebyggas genom att förbättra skoltrivseln och arbetsron samt skol-
tryggheten som elever och lärare upplever, genom att utveckla lärarnas undervisningsrutiner och 
attityder, genom att öka stödet till andra lärare och biträden, genom att engagera vårdnadshavare 
mer i elevernas skolgång samt genom att öka differentieringen i undervisningen och elevernas 
engagemang i skolans verksamhet. 

Snabbt ingripande i störningar och problemsituationer var mycket tydligt en faktor som minskar 
och förebygger störningar och problem i klassrummen. Enligt utvärderingsresultaten observerades 
det att allt färre lärare ingrep direkt i störningar och problemsituationer då de ökade i klassrummet. 
Enligt svaren i den skolvisa enkäten påverkades störande beteende mest av de undervisningsmetoder 
som läraren använde och tidpunkten för undervisningen. Även små klass- eller gruppstorlekar, 
möjlighet till smågruppsarbete eller delning av klassen samt stöd av skolgångsbiträden under 
lektionerna ansågs bidra till en bättre arbetsro. 
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Knappt nio av tio elever uppgav att de var medvetna om att skolan har ordningsregler. Cirka 
en fjärdedel av åttondeklassarna och gymnasieeleverna visste om att skolan har en plan för att 
skydda eleverna mot våld, mobbing och trakasserier och bara cirka var tredje åttondeklassare 
visste om att skolan har en plan för användningen av fostrande samtal och disciplinära åtgärder. 
Elevernas delaktighet i utarbetandet av ordningsregler och andra planer var ringa. Trots det upp-
levde eleverna dock att ordningsreglerna fungerade väl och var rättvisa. Även lärare, skolor och 
utbildningsanordnare ansåg att reglerna och planerna var viktiga och fungerande.

Enligt svaren var eleverna inte tillräckligt medvetna om vilka åtgärder för ingripande, tillrättavi-
sande, tryggande och bestraffning som användes i skolan och hur ofta de användes. Lite fler än 
en tredjedel av eleverna ansåg att lärarna eller rektorn hade berättat tillräckligt om vilka discipli-
nära och ingripande åtgärder som vid behov kan användas i skolan för att lösa olika störningar 
eller problemsituationer. Användningen av disciplinära och ingripande åtgärder var vanligare i 
årskurs 7–9 och enhetsskolor. Enligt utvärderingsresultaten från elev- och lärarenkäten och den 
skolvisa enkäten används det betydligt fler disciplinära och ingripande åtgärder i klasser eller 
grupper med åttondeklassare än i klasser och grupper med tredjeklassare eller gymnasieelever. 
Minst disciplinära och ingripande åtgärder användes i gymnasier. 

I och med de lagändringar som trädde i kraft år 2014 ökades skolornas och lärarnas befogenheter för 
att använda nya disciplinära och ingripande åtgärder. Enligt resultaten från elev- och lärarenkäter 
samt enkäter till skolor och utbildningsanordnare användes mycket få av de nya disciplinära och 
ingripande åtgärderna i skolorna, men man upplevde att de fungerar och förebygger störningar och 
problemsituationer. Enligt alla grupper av svarare var fostrande samtal en fungerande ingripande 
åtgärd. Även omhändertagande av störande föremål ansågs vara en bra ingripande åtgärd. Lärare 
ansåg oftare än utbildningsanordnare och skolor att granskning av elevers saker och kläder var en 
fungerande åtgärd. Enligt skolorna och lärarna har användningen av disciplinära och ingripande 
åtgärder inte ökat under de två senaste åren: en stor del av skolorna uppgav att användningen legat 
kvar på samma nivå som tidigare, cirka en tredjedel av lärarna i årskurs 1–6 och årskurs 7–9 och 
fyra av tio lärare för gymnasieklasser upplevde att användningen av disciplinära och ingripande 
åtgärder har förblivit oförändrad.




