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Fem förslag för mer ordning och reda i skolan 
 
Svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de 
OECD-länder med högst andel sena ankomster, åtta av tio lärare instämmer i påståendet av det 
ska vara mer ordning och reda i skolan och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige 
behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Majoriteten av elever som går på mobilfria skolor 
tycker att mobilförbudet är bra och tre av fyra lärare vill se en mobilfri skola.  
 
Liberalerna förslår idag fem åtgärder för att öka arbetsron i svenska klassrum.  
  

1. Direkt och längre avstängning. Rektor ska direkt kunna stänga av en elev från skolan 
utan att som idag först tvingas inhämta yttranden från elev och vårdnadshavare. 
Avstängning ska kunna ske under längre tidsperiod än idag och på gymnasiet ska en 
avstängning kunna vara permanent.  

 
2. Omplacering till annan skola under längre period. Idag kan inte en omplacering till 

annan skola av disciplinära skäl vara längre än fyra veckor. Vi vill förlänga denna period. Vi 
vill också att rektor i ett särskilt beslut ska kunna motivera varför en omplacering inte sker 
om en elev förorsakar en allvarlig händelse som hotar andra elevers trygghet. 

 
3. Kvarsittning utan krångel. Vi ska lita på Sveriges lärare. Vi vill slopa kravet på 

dokumentation när lärare beslutar om kvarsittning. 
 

4. Utvisning utan krav på dokumentation. Lärare kan idag besluta om att en elev ska 
utvisas ur undervisningslokalen. Precis som vad gäller kvarsittning vill vi öka tilliten till 
professionen och slopa kravet på särskild dokumentation när så sker. 

 
5. Mobilförbud i svenska klassrum. I klassrum utan mobiltelefoner lär sig elever mer. Vi vill 

lagstifta om mobilfria klassrum i grundskola och på gymnasiet. 


