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Abstrakt 
 
Uppsatsens huvudsakliga mål är att undersöka fyra rektorers inställning och attityd gentemot 
ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Vidare är syftet med studien 
att undersöka hur dessa rektorer reflekterar kring de eventuella konsekvenser som ett 
införande av ovanstående omdöme kan ge på enskilda elever, undervisningen samt på 
klassrumsmiljön. Föreliggande uppsats omfattar fyra stycken kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med rektorer verksamma på grundskolor placerade i södra Halland. Intervjuerna 
har analyserats och tolkats utifrån hermeneutisk metod då syftet varit att genomföra 
djupgående analyser av dessa. Resultatet av undersökningen visar att samtliga utvalda 
rektorer är emot ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Anledningen 
till denna negativa inställning förklarar samtliga rektorer beror på att de anser att ett 
ordningsomdöme inte skulle ge några konsekvenser på vare sig enskilda elever, 
undervisningen eller på klassrumsmiljön.  
 
 
Nyckelord 
Betyg 
Klassrumsklimat 
Rektorer 
Respekt 
 
 



Förord 
 

Detta examensarbete som omfattar 10 högskolepoäng har skrivits under vårterminen 2007 på 

högskolan i Halmstad.  

 

Arbetsprocessen har präglats av samarbete mellan författarna. Arbetsfördelningen har således 

varit jämt fördelad där arbetet har kännetecknats av dialoger och diskussioner mellan 

författarna. Under intervjuerna har båda författarna medverkat då vi ansåg att det var av 

yttersta vikt för att undvika eventuella missförstånd. Vid arbetets början var författarna av 

skilda åsikter i ämnet i fråga. Dessa har under arbetets gång förändrats. 

 

Vi vill framföra ett tack till alla rektorer som valde att delta i vår studie. Vi vill även tacka 

Mattias Allgulin för hjälpen med vår intervjuguide och alla glada tillrop. Dessutom vill vi 

tacka våra handlare Mattias Nilsson och Ingrid Nilsson för god handledning. Avslutningsvis 

vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
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1 Inledning 
Folkpartiet har en önskan gällande utbildningspolitiken om att med hårdare tag i skolan skapa 

mer ordning. För att få bukt med den oordning som råder anser Folkpartiet att ett omdöme i 

ordning och uppförande bör införas i skolan. Några av de förslag som Folkpartiet lagt fram 

ställer sig regeringen bakom, bland annat att lärare ska få ta mobiltelefoner från elever samt 

förflytta mobbare till en annan skola. Calle Magnusson skriver i en artikel i Hallandsposten 

(2007-05-14) angående en enkätundersökning som har utförts bland niondeklassare i 

Halmstad, Hyltebruk och Laholm. Denna visar att 40 procent av eleverna anser att det är 

stökigt i skolan, dock vill bara 34 procent av dessa elever ha ett betyg i ordning och 

uppförande. I artikeln kommer även Ann-Charlotte Westlund (m) som är ordförande i barn 

och ungdomsnämnden till tals. Hon tycker inte att vi ska införa ett betyg i uppförande. Enligt 

Westlund har samhället förändrats därmed förknippar hon ordningsbetyget med det gamla 

betygssystemet. Vidare poängterar Calle Magnusson att alliansen ännu inte diskuterat frågan 

tillsammans. I Hallandsposten (2007-04-05) skriver Jonatan Gernes om rektorers inställning 

till ett eventuellt införande av ett ordningsomdöme. Två av tre rektorer är emot förslaget med 

anledningen av att de inte tror på förbud utan menar att kommunikation är lösningen för ett 

bättre klassrumsklimat. Föreliggande uppsats fokus kommer att ligga på utvalda rektorers 

inställning till ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande på skolan. 

 

1.1 Betygshistorik 

Vi anser att det är relevant att ge en historisk tillbakablick angående utvecklingen av betyg 

för att se grunden till det nuvarande betygsystemet. Ingrid Carlgren (2002) anser att i dag ses 

betygen som självklara, men så hade inte alltid varit.  

 

Under 1900-talets andra hälft har det funnits minst tre olika betygssystem. Det absoluta, det 

relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Det absoluta betygssystemet 

fanns fram till 1960-talet och hade som utgångspunkt att det fanns en absolut kunskap. Denna 

kunskap var säker och det var den kunskapen som eleverna skulle tillhandahållas. Betygen 

följde en sjugradig skala, från A-C där A ansågs vara berömlig och C underkänt. Under 

denna period fanns även ett betyg i uppförande och ordning som följde en tregradig  
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betygsskala. Det absoluta betygssystemet visade den kunskap som eleven inhämtat dock 

fanns det endast ett fåtal direktiv angående vilka krav som krävdes för de olika betygen. Det 

var den enskilde lärarens egen uppfattning och bedömning som fick råda. Resultatet av detta 

blev att olika lärare i olika ämnen inte hade samma grund då de satte betygen. Liksom idag 

behövde den tidens betyg vara jämförbara, gällande urval till realskola, gymnasieskola eller 

universitet. På grund av att betygen inte sattes på samma grund har detta betygssystem varit 

starkt kritiserat. Eftersom ett visst missnöje uppkom ändrades betygssystemet och den 1 juli 

1962 fick vi det relativa betygssystemet. Nu var det normalfördelning som gällde och dess 

syfte var att rangordna eleverna. På ett systematiskt sätt och genom att jämföra eleverna med 

varandra uppstod ett resultat som ansågs vara tillförlitligt och rättvist och därmed säkerställa 

urvalet till gymnasium, universitet eller högskola. Betygen sattes utifrån en femgradig skala, 

där 1 var det sämsta och 5 det bästa. Det var uträknat hur många procent av eleverna som 

skulle ha respektive betyg. Som exempel var det 38 % som skulle ha en 3:a och 24 % som 

skulle ha en 4:a. Fortfarande fanns betyg i ordning och uppförande, men i och med läroplanen 

Lgr 69 avskaffades betyget (Skolverket. Betyg). 

 

Även det relativa betygssystemet har kritiserats, detta på grund av att betyget ansågs inte 

mäta den enskilde elevens kunskap utan i stället hur dennes kunskap förhåller sig till andra 

elevers kunskap. Dessutom fanns det brister i hur betyget användes, vissa lärare valde att 

fördela betygen utifrån de givna procenttalen och därmed ansågs det vara orättvist. Förutom 

denna kritik har betygssystemet även kritiserats för om det var rätt att utgå från matematiken 

som bestämd av slumpen och inte studieresultat som beror på andra faktorer (Skolverket. 

Betyg).  

 

I dag har vi ett betygssystem som är mål och kunskapsrelaterat. Detta betygssystem innebär 

att det på ett bättre sätt än de föregående betygen beskriver elevernas kunskapsutvecklig. 

Eleverna jämförs inte på samma sätt som i det relativa betygssystemet, inte heller finns det en 

absolut kunskap som eleverna ska kunna. Det absoluta betyget saknade instruktioner för 

vilken kunskap som motsvarade vilket betyg, detta har det mål och kunskapsrelaterade 

betyget. Nu bedöms eleverna utifrån de mål och kriterier som finns uppsatta för varje enskilt 

ämne. Kursplanens mål beskriver vilka kunskaper en elev ska utveckla. För alla de tre 

betygen finns en klar beskrivning vilka kunskapskvaliteter som ska finnas för respektive 

betyg. Betygssystemet är uppbyggt efter en tre gradig skala där G är godkänt, VG är väl 

godkänt och MVG är mycket väl godkänt. För att uppnå VG krävs det att eleven uppfyller 
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kraven för G och för VG detsamma gäller för MVG då eleven måste uppnå målen för både G, 

VG och MVG. Dessa betyg innefattar inte ett omdöme i ordning och uppförande (Skolverket. 

Betyg). 

 

1.2 Bakgrund 

Jörgen Tholin (2006) skriver om skola och skolutveckling. Tholin menar att tiden från 1989 

då Göran Persson tillträdde som skolminister och några år framåt, är de mest händelserika 

åren i svensk utbildningshistoria. Persson påbörjade en förändring av skolan, bland annat 

decentraliserades skolan och blev en mål- och resultatstyrd skola. Därefter har det skett 

förändringar med betygen, vilka med tiden har stött på kritik. Ingrid Carlgren (2002) menar 

att då det införts nya betygssystem har både uppbyggnaden och användningen av betyget 

förändrats. Betygssystem är enligt Carlgren inte bara en ”teknisk” konstruktion utan även 

inbyggt i ett socialt system. Betyget fyller olika funktioner och ingår i diverse sociala system. 

Betyget har som funktion att rangordna människor och sortera människor för olika 

verksamheter. Tholin (2006) menar att varken de borgerliga partierna eller 

socialdemokraterna var förmodligen inte medvetna om vilka bekymmer som skulle följa en 

målstyrd skola. Vidare menar Tholin att problemet angående betygsättning i en målstyrd 

skola där det inte finns några mål i årskurs åtta fortfarande är olöst.  

 

När regeringsskiftet i september 2006 inträdde medförde det en förändrad skolpolitik i 

Sverige. Utbildningsdepartementet med Jan Björklund och Lars Leijonborg i spetsen driver 

skolfrågor, bland annat om ett omdöme i ordning och uppförande ska införas i skolan eller 

inte. 

 

Folkpartiet är det parti inom alliansregeringen som starkast driver frågan angående ett 

införande av ett omdöme i ordning och uppförande. I rapporten Tryggare klassrum utgiven 

av Folkpartiet (2006-08-19) lyfts det fram att oordningen som finns i skolorna måste 

elimineras. Enligt Folkpartiet har skolan två uppdrag vilket även understryks av läroplanen 

Lpo94. Det ena är att ge eleverna den kunskap de har rätt till och det andra är att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare (Skolverket, Lpo94). Rapporten uppmanar att det är 

på tiden att det görs en utvärdering i vilken grad som skolan uppfyller sitt uppdrag att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare. Äldre tiders kadaverdisciplin är inget som 
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eftersträvas, inte heller en oövervinnelig makt från lärare till elever, utan det är en lugn och 

trygg studiemiljö som vill åstadkommas. För att komma tillrätta med de problem som finns i 

skolan menar Folkpartiet att betydelsen av att uppföra sig väl behöver uppmärksammas i 

högre grad än vad som görs i dag. Folkpartiet finner att de elever som drabbas värst av den 

oordning som råder i skolan är de elever som är i störst behov av hjälp och stöd i sin 

utveckling. Dessutom betonar Folkpartiet att det är av stor vikt att elevernas föräldrar får veta 

hur eleverna beter sig i skolan (Folkpartiet. Tryggare klassrum). Trots att det är Folkpartiet 

som förespråkar ett införande av ett omdöme så är inte hela alliansen positiv till införandet. 

Kristdemokraterna är positiva medan Moderaterna och Centerpartiet är mer skeptiska. Sten 

Tolgfors (moderaterna), före detta riksdagsledamot menar att det inte är en stat eller 

kommuns uppgift att bedöma elevernas personlighet. I stället borde kunskap och 

kunskapsutveckling vara det som är i fokus. Tolgfors menar vidare att en elev kan uppfattas 

olika av olika lärare vilket medför att en elev som är livlig i en lärares ögon kan vara bråkig i 

en annans (Socialdemokraterna. En oenig allians). 

 

Även utanför alliansen debatteras frågan gällande införandet. Vänsterpartiet genom Rosanna 

Dinamarca som är ledamot i utbildningsutskottet, uttalande i ett pressmeddelande 2007-01-17 

att betyg inte får sättas i ordning och uppförande. Dinamarca menar att de borgerliga 

skolpolitikerna är bakåtsträvande. Hon anser vidare att det är endast med betygskriterier och 

kursplaner som grund som ett betyg kan sättas, det är kunskaperna i ett ämne som bör mätas. 

Dinamarca fastslår att de borgerliga politikerna måste ge sig till tåls tills dess att riksdagen 

stiftat nya lagar (Vänsterpartiet). 

 

Den borgerliga alliansen är därmed splittrad, dock föreslås det en lagändring och om denna 

godkänns beräknas den börja tillämpas den 1 augusti 2007. Därmed vill Folkpartiet att 

skolverket ska få uppgiften att framställa ett förslag på hur ordningsomdömet ska utformas. 

Utformningen av skollagstiftningen ska vara tydlig och konkret och uppge de krav samt ange 

vilka befogenheter som gäller för lärare och rektorer. Skolverket blir med andra ord de som 

ska ge restrektioner till skolorna hur omdömet ska formges (Socialdemokraterna. En oenig 

allians). 

 

I denna uppsats har vi valt att lägga vårt fokus på rektorerna. Anledningen till detta är att det 

är rektorerna som har det högsta ansvaret på skolan. Det är rektorn som får direktiv till sig 
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från bland annat skolverket och kommunen som denne sedan ska delegera ut till berörda 

lärare, elever och övrig personal ute på skolan. På så vis menar vi att lärare berörs av 

rektorernas sätt att förmedla sitt ledarskap. Därför anser vi det är av högsta intresse att ta reda 

på vad rektorerna har för åsikt i detta ämne. Som framtida samhällslärare anser vi det viktigt 

att följa den politiska debatten angående skolan. Detta är givetvis viktigt för alla lärare, 

blivande eller redan verksamma. Dessutom anser vi som blivande lärare att detta är ett högst 

aktuellt ämne. Den dagen vi möter skolans verklighet anser vi att det är av största vikt att ha 

kännedom huruvida ordning och uppförande ska bedömas eller inte. Oavsett om ett omdöme 

kommer att införas eller inte så är vi positiva till den debatt som råder då det innebär att 

skolan som institution uppmärksammas, vilket enligt oss gynnar förändringar. Vi har olika 

åsikter huruvida ett omdöme bör införas eller inte. Detta ser vi inte som något negativt utan 

snarare som positivt, då det har gett oss möjligheten att vara långt mer objektiva än vad vi 

skulle ha haft möjlighet till om vi båda varit av samma åsikt. 

 

1.3 Problemformulering  

Lärare bedömer dagligen eleven efter dennes kunskapsmässiga prestationer i de olika 

ämnena. I denna bedömning ska lärare enbart ta hänsyn till huruvida eleven uppnår 

kursplanens mål eller inte. Emellertid finns risken att lärare även bedömer hur eleven beter 

sig i klassrummet, vilket är något som lärare enligt läroplanen Lpo94 inte får involvera i 

betygssättningen. Lärare bör således ha förmågan att skilja på elevens sociala färdigheter 

samt elevens kunskapsmässiga utveckling. Ett införande av ett omdöme i ordning och 

uppförande skulle kunna innebära att det blir lärarens uppgift att bedöma hur eleven uppför 

sig under lektionstid. Frågan är dock om det idag inte redan finns lärare som involverar denna 

bedömning av eleven i betygssättningen. 

 

1.4 Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka fyra rektorers inställning och attityd 

gentemot ett eventuellt införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Vidare är 

syftet att undersöka hur utvalda rektorer reflekterar kring de eventuella konsekvenser som ett 

införande av ovanstående omdöme kan ge på enskilda elever, undervisningen samt på 

klassrumsmiljön.  
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1.5 Frågeställningar 

Uppsatsen behandlar två frågeställningar: 

1) Hur ser de utvalda rektorernas inställning och attityd ut gentemot ett införande av ett 

omdöme i ordning och uppförande i skolan? 

2) Vilka konsekvenser skulle enligt rektorerna uppkomma av ett eventuellt införande av 

ovanstående omdöme för enskilda elever, undervisningen respektive klassrumsmiljön. 

 

1.6 Disposition 

Efter ovanstående inledningskapitel följer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning kring 

det aktuella ämnesområdet. Därefter följer ett tematiskt indelat teorikapitel följt av ett kapitel 

som bland annat beskriver vårt val av empiri samt analysmetod. Efter det redovisas resultatet 

av studien vilken även den är tematiskt indelad, därefter följer teoretisk analys av detta 

resultat. Sedermera kompletterar en diskussion analysen och uppsatsen avslutas med 

författarnas egna tankar och reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Vi har påträffat uppsatser vilka berör betyg i ordning och uppförande, vars undersökningar 

studerat lärares och elevers synpunkter angående betyget. Vi har dock inte funnit ett 

examensarbete vilket endast behandlar rektorers åsikter och synpunkter om ämnet i fråga.  

 

Skolverket gav 2002 ut en samling artiklar kring bedömning och betygssättning. Samlingen 

består av tio artiklar skrivna av olika författare. Artiklarna framhåller historien bakom dagens 

betyg samt gången från att jämföra mål till att jämföra elever som betygsgrund. Författarna 

diskuterar huruvida det fungerar att ha en obligatorisk skolform när alla inte kan godkännas. 

Även betygets funktion och verkning diskuteras av författarna samt huruvida skolan ska ha 

en fostrande roll eller inte. 

 

Jörgen Tholin (2003) vice rektor på Högskolan i Borås, har skrivit en avhandling vilken 

bygger på en studie kring hur svenska grundskolor formulerar sina betygskriterier för 

höstterminen i årskurs åtta. Tholin menar på att skolorna har vitt skilda kriterier för hur 

eleverna ska betygssättas. I årskurs åtta och första terminen i årskurs nio sätts betygen efter 

lokala kriterier medan sista terminen i årskurs nio sätts betygen efter centrala kriterier, detta 

menar Tholin leder till förvirring och problem. Avskaffa de lokala kriterierna och använd 

enbart de centralt uppsatta kriterierna menar Tholin. Vad som ska stå i kriterierna skiftar och 

om det ska finnas med andra faktorer i bedömningar än de kriterier som redan finns måste 

övervägas av skolorna. Faktorer som flit och engagemang har enligt Tholin alltid belönats i 

skolan. Så därav blir frågan om betygen enbart ska sättas på resultat eller om vägen till målet 

ska bedömas. Detta är inte en lätt uppgift speciellt inte då vi har en målstyrd skola. Inom 

målen för hälsa och idrott finns kriterier så som att vara positiv, hjälpsam och ansvarsfull, att 

skapa trivsel samt att ha respekt för personal och varandra. Därav bedöms hur eleven beter 

sig fast vi har en målstyrd skola, dock framgår det inte enligt Tholin vilka mål som eleven 

ska uppnå. Trots att eleven kanske är duktig i idrott kan eleven få betygen sänkta om denne 

inte fungerar tillfredsställande i en grupp menar Tholin.  

 

Marcus Englund och Anna Nylund (2006) har skrivit en uppsats kring ordning och 

uppförande i skolan. I den studien har författarna intervjuat åtta lärare och skickat ut enkäter 

till 104 elever. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av lärarna ansåg att betyget 

i ordning och uppförande ska ingå i ämnesbetyget istället för att vara ett separat betyg.  
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Med andra ord vill ovanstående lärare att ordning och uppförande ska ingå i ämneskriterierna 

för att lärarna ska kunna sätta rättvisa betyg. Uppsatsen avslöjade även att 

enkätundersökningen visade att flickorna var mer positiva till ett införande av ett separat 

betyget i ordning och uppförande än vad pojkarna var.  

 

Ytterligare en uppsats är skriven av Anders Domagala och Håkan Hedin (2007), där 

uppsatsen syftar på att belysa begreppet ordningsbetyg ur olika infallsvinklar för att finna 

nackdelar och fördelar med detta. För att undersöka attityder från skolpersonalen angående 

begreppet har de intervjuat åtta personer (både skolledare och lärare). Resultatet av uppsatsen 

visar att ett ordningsbetyg skulle kunna medföra både positiva och negativa konsekvenser. 

Enligt författarna så är ordningsomdömet ett komplext verktyg. Dessutom menar författarna 

att en del medelbråkiga elever skulle möjligtvis skärpa sig medan de värsta sannolikt inte 

skulle bry sig. 

 

Mattias Fredin och Anna Fredriksson (2006) har genomfört en kvalitativ studie gällande den 

svenska gymnasieskolans betygssättning. Författarna har utrett om det finns något intresse för 

ett införande av betyg i ordning och uppförande samt vilka konsekvenser detta skulle ge för 

skolpersonalen och eleverna. En intervjustudie har genomförts med nio gymnasielärare, vars 

resultat visar att kursen Idrott och Hälsa A, innehåller ordningskriterier, dock återfinns inte 

dessa i övriga kurser. Resultatet visar vidare att majoriteten av lärarna är positivt inställda till 

ett införande av betyg i ordning och uppförande då detta bland annat skulle bidra till ett 

lugnare och mer gynnsamt arbetsklimat. Resterande lärare menade att elever med flertalet IG 

betyg inte skulle komma att bry sig om ytterligare ett betyg. 
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3 Teori 
Nedan följer en teoretisk redovisning av enligt vårt tycke relevant forskning. Denna 

behandlar problematiken kring klimatet i klassrummet samt huruvida det är skolans ansvar att 

förmedla till elever hur de blir socialt kompetenta. Forskningen är av svenskt och norskt 

ursprung vilken enligt oss är relevant men dock inte heltäckande. Vi är medvetna om att det 

finns mer forskning men det är den utvalda som vi anser vara mest väsentlig. 

 

3.1 Uppdraget att fostra 

I skollagens portalparagraf står det enligt Fjellström (2002) att skolan ska; 
ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar (s. 83) 

Skolan har med andra ord ett uppdrag att ge elever kunskap, men det är även skolans 

skyldighet att fostra elever till goda samhällsmedlemmar. Här uppstår dock ett problem, idag 

har vi en målstyrd skola vilket innebär att eleven ska sträva efter att nå kunskapsmål. I 

läroplanen finns dels uppnåendemål och dels strävansmål. Det som framgår av innehållet i 

uppnåendemålen är det som skolan kommer att arbeta utifrån. Kunskap och färdighet ingår i 

uppnåendemålen medan fostran ses som ett strävansmål. Fjellström menar att enligt 

läroplanskommittén så ska kunskapsmålen vara ett mätinstrument för hur kunskaper 

utvärderas lokalt och nationellt samt visa i vilken grad eleverna nått kunskapsutveckling. 

Dessutom framgår det vilka resurser som behöver omfördelas. Emellertid anser Fjellström att 

läroplanskommittén inte är konsekvent. Enligt Fjellström så finns det ”textpassager” som 

visar att det ska finnas en värdegrund som åskådliggör vilken grund som skolan ska använda 

sig av. Utifrån denna grund ska skolan sedan forma sina normer som de sedan ska tillämpa på 

enskilda elever. Personer som är erfarna inom ämnet läroplaner stödjer åsikten om att fostran 

ska ses som ett allmänt uppnåendemål. Huruvida fostransmålet ska få en mer inflytelserik 

ställning krävs det att dess innebörd förtydligas. Fjellström menar vidare att fostransmålet är 

komplext, med det menar han att skolan inte bara ska förmedla de värden som finns i 

värdegrunden. Det är därtill skolans uppgift att hjälpa eleverna att förstå att solidaritet, 

rättskänsla, generositet etc. är viktiga egenskaper att utveckla. Vidare skriver Fjellström att i 

läroplanen Lpo94 lyfts det fram att skolan ska sträva efter en trygg identitet hos eleverna, 

nämligen att skolan ska förbereda dem för livet utanför skolan. Det är skolan som ska lära 
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eleverna att känna ansvar samt att förstå samhällets värderingar. Därmed frågar sig Fjellström 

hur det går att kombinera fostransbedömning med kunskapsbedömning. 

 

3.2 Ett gott klassrumsklimat 

Aspelin (1999) menar att det sociala beteendet i skolan ska anpassas efter gemensamma 

riktlinjer. De riktlinjer (regler), vilka ska gälla i klassrummet bestäms av läraren, oftast i 

samråd med eleverna. Alla lärare har oftast en bestämd åsikt om vilket beteende de accepterar 

i undervisningssituationen för att nå ett gott klassrumsklimat. Dessa uppfattningar kan dock 

variera beroende på årskurs och program, vilket ämne läraren har, samt den 

undervisningsmetod som läraren valt, vilken lokal gruppen befinner sig i samt vilken 

skolklass och gruppkonstellation läraren har att göra med etc. Varje undervisningssituation är 

speciell och egenartad och utgör därför en unik verklighet. Många lärare menar att ett gott 

klassrumsklimat hör ihop med ordning och uppförande i klassrummet. Somliga lärare vill ha 

en hårt strukturerad socialitet medan andra ser ett ostrukturerat samspel som något positivt.  

Oavsett vilket perspektiv varje lärare står bakom kan denne beskriva varje lektion i begrepp 

som ordning och oordning, likaså regler som regelbrott och såväl struktur som strukturlöshet. 

Aspelin menar vidare att all undervisning är mer eller mindre ordnad och mer eller mindre 

oordnad. En lektion som är fullständigt strukturerad eller helt och hållet ostrukturerad är inte 

möjlig. All kommunikation i klassrummet sker efter gemensamt överenskomna riktlinjer, 

men i undervisningen uppkommer ständigt skeenden som avviker eller förändrar dessa. Det 

sociala beteendet i klassrummet formar och formas av undervisningssituationen. 

 

3.3 Problembeteende i klassrummet 

Ogden (2003) menar att problembeteenden i klassrummet kan bli synliga på olika sätt. En del 

elever är högmälda, skruvar upp varandra och förändrar på så vis klassrumsklimatet. Vissa 

elever är ohövliga och visar ingen respekt vare sig mot sin lärare eller sina klasskompisar, 

andra har ett tydligt behov av extra uppmärksamhet och gör vad som helst för att hamna i 

centrum. Sedan finns det de elever som är lugna, men inte aktiva på lektionerna då de är 

motståndare till allt vad skolarbete innebär. Dessutom finns det de elever som fnissar, retas 

och har koncentrationssvårigheter. En del elever som bråkar och stör undervisningen kan 

reagera starkt på lärarens tillsägningar. Dessa olika beteenden från elever i klassrummet kan 

leda till att läraren mister kontrollen över undervisningen och detta kan medföra att miljön i 
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klassrummet förändras till det sämre. Ogden understryker att beteendeproblem i skolan är då 

elever bryter mot skolans regler och normer. Ogiltig frånvaro, överaktivitet, 

koncentrationsproblem, emotionella svårigheter och social isolering leder till att elever 

hämmas i sitt lärande och sin utveckling. Beteendeproblem vilka innefattar handlingar som 

stör arbetsron i klassen samt hindrar läraren från att undervisa, betraktas som ett 

normalproblem då dessa förekommer i nästan alla skolklasser. Sådana undervisningsstörande 

beteenden beskriver Ogden också som disciplinproblem och lärandehämmande beteende, då 

dessa gör det svårt för läraren att undervisa, samtidigt som det hindrar elevernas lärande. 

Problem som avbrott, oro, konflikter, ouppmärksamhet och bristande engagemang i 

skolarbetet kan sprida sig i klassen och därmed förändra klassrumsklimatet till det sämre. Det 

finns de skolor som brukar kallas för ”problemskolor” på grund av att det finns en stor andel 

problemelever eller problembeteende där. Detta kan bero på att en stor del av den totala 

mängden elever kommer från en uppväxt och hemmiljö som gör dem dåligt rustade inför 

mötet med skolan. Dessutom kan det vara av den anledningen att skolmiljön är kaotisk vilket 

i sin tur kan bero på bristande lärarkompetens då det gäller att förebygga och hantera 

problembeteende samt att det förekommer ringa motivation bland lärare att skaffa sig ett 

sådant kunnande.  

 

Ogden (2003) talar om att det kan även finnas samarbetsproblem mellan lärarna och övrig 

personal samt konflikter mellan föräldrarna och skolan. Således finns det elever som har 

bekymmer i skolan, elever som skolan har svårigheter med och skolor som har problem. Det 

problembeteende som uppkommer på skolan och i klassrummet är en reaktion på den miljö 

som eleverna befinner sig i menar Ogden. Dessa undervisningsstörande beteenden är således 

situationsberoende och påverkar lärandemiljön.  

 

Ogden (2003) menar att lärarnas toleransgränser samt deras kompetens att hantera störande 

elever är avgörande för hur klimatet i klassrummet kommer att se ut. Lärare generellt brukar 

ofta ha lägst tolerans för beteende från elever som utmanar deras auktoritet och kontroll i 

klassen. Enligt Ogden finns det ett klart samband mellan beteendeproblem och bristande 

social kompetens. Elever med hög social kompetens betraktas sällan som problematiska av 

sina lärare. Elever med allvarliga beteendeproblem bedöms ofta ha bristande sociala 

färdigheter. Således skulle social färdighetsträning ha förebyggande inverkan på utvecklingen 

av beteendeproblem i skolan menar Ogden. Ur ett lärareperspektiv är inte brist på social 

kompetens bakgrundsfaktorn till undervisningsstörande beteende som bråk och stök på 
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lektionerna. Det finns de barn som inte har de nödvändiga sociala förutsättningarna när de 

börjar skolan, andra elever saknar motivation för socialt kompetent beteende. Alla elever är 

inte vana vid att vänta på sin tur, kompromissa, kunna ta till sig kritik samt att dela 

uppmärksamheten med andra. Samtidigt finns det de elever som kommer från en trygg familj 

där eleverna har haft goda förebilder i föräldrar och syskon och därmed kunnat utveckla 

betydande sociala färdigheter. 

 

3.4 Mål till att nå ett gott klassrumsklimat 

Ogden (2003) menar att det finns olika insatser lärare kan genomföra för att skapa en trygg 

stämning i klassrummet. En sådan insats kan vara att läraren sätter upp regler och visar 

tydligt för eleverna vilka förväntningar denne har på sina elevers beteende. Dessa regler ska 

formuleras för hela klassen och gälla alla eleverna och ska därmed reglera det sociala 

samspelet i klassrummet. Reglerna får bättre effekt om läraren har bestämda konsekvenser till 

följd av dem. Således bör reglerna kombineras med styrmedel som beröm, uppmärksamhet 

och ignorerande av oönskat beteende menar Ogden.  

 

Ogden (2003) menar vidare att en annan insats som lärare kan genomföra är att upprätta 

individuella avtal, så kallade beteendekontakt, mellan elev och lärare och även innefatta 

föräldrar. Avtalet ska utformas skriftligt och ha en tydlig struktur. Detta kontrakt ska tala om 

vilka mål eleverna ska sträva mot samt vilka konsekvenser olika typer av beteende kan få. 

Både föräldrar och rektorer informeras och får läsa avtalet, kanske att de till och med skriver 

under det också. Kontraktet får inte vara standardiserat, d.v.s. passa alla elever, eftersom detta 

i praktiken är omöjligt. Beteendemål och förstärkning bör istället vara individuellt anpassade 

menar Ogden. Avtalet måste vara strukturerat och utformat på det viset som eleven förstår 

och accepterar. En tredje betydande insats till ett gott klassrumsklimat är lärarens 

uppmärksamhet i form av verbal kontakt, beröm, uppmuntran eller ignorerande. Detta visar 

sig påverka elevers beteende. Beröm är för många elever den mest verkningsfulla formen av 

förstärkning. Det är viktigt att läraren ger beröm direkt efter elevens beteende, då detta kan 

leda till att eleven återupprepar beteendet vid senare tillfälle.  

 

Sammanfattningsvis så är det läraren själv som bestämmer hur klimatet i klassrummet ska se 

ut. Varje undervisningssituation är speciell och många lärare menar att ordning och 

uppförande hör ihop med ett gott klassrumsklimat. Problem- och 
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undervisningsstörandebeteende i klassrummet kan leda till att läraren mister kontrollen över 

undervisningen, vilket hämmar elevernas lärande. Det är utifrån elevens egna förutsättningar 

samt intresset från den undervisande läraren som social fostran sker. Det är svårt att lära 

eleverna hur de ska uppföra sig socialt eftersom det saknas uppsatta mål för hur eleverna ska 

nå dit. 

 

3.5 Ska skolan ansvara för social kompetens? 

Enligt Ogden (2003) lägger skolan stor vikt vid elevers kognitiva och intellektuella 

utveckling. I en målstyrd skola är det traditionella skolämnen som framträder starkast i 

läroplanen. Det finns fostransrelaterade mål men dessa är mer allmänna och underförstådda 

och hänvisade till läroplanens mer generella del. Med detta menar Ogden att fostran sker mer 

indirekt och allt mer beroende på den enskilde elevens förutsättningar och motivation. 

Dessutom spelar det stor roll vilket intresse den undervisande läraren har för att ta upp detta i 

sin undervisning. Vidare menar Ogden att det saknas beskrivningar av vilka sociala förmågor 

som eleverna ska besitta. Med andra ord saknas det en läroplan där det framgår vilka 

kompetenser som eleverna ska inneha i hur de ska uppföra sig socialt. Vidare menar Ogden 

att det inte finns några konkreta mål för hur eleverna ska bli socialt kompetenta, dessutom 

saknas en anvisning hur det sociala ska integreras i skolans ämnen och aktiviteter. Ogden 

anser att social kompetens inte är något som eleverna enbart bör arbeta med under lektionstid. 

Det sociala arbetet ska genomsyra hela skolan och att det kontinuerligt används i socialt 

utvecklande arbetsformer.  

 

Skolan lämpar sig bra som grund när det gäller utvecklingen av social kompetens bland 

eleverna. Anledningen till detta är att skolan når så gott som alla barn och deras familjer, 

miljön lämpar sig väl för påverkan och skolan har betydelsefull kompetens bland sin personal 

vilket ger möjlighet till en sådan undervisning. Skolan besitter goda potentialer i att lära ut 

hur eleverna ska tillämpa det de lärt sig och eleverna får möjligheten att praktisera det de lärt 

sig vid olika tillfällen (Ogden, 2003). 

 

Ogden (2003) skriver att han vill lyfta fram begreppet ”en skola för alla” vilken enligt Ogden 

ska innefatta alla elever även de med behov av särskilt stöd. Förutom detta ska skolan ”bidra 

till elevernas personliga och sociala utveckling” (s. 280). För att undervisningen ska lyckas 

krävs det att eleverna besitter sociala färdigheter. Det är dessutom en förutsättning för att 
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klassen ska fungera som en social enhet. Ogden menar att det är svårt att bedöma elevers 

ämnesmässiga prestationer utan att samtidigt bedöma elevens sociala färdigheter då eleven 

arbetar självständigt med lärostoff eller följer lärarens anvisningar. För att kunna ta socialt 

ansvar måste eleverna lära sig och det gör de bäst genom erfarenhet. Läroplanen är dock inte 

det enda och inte heller det viktigaste underlaget för att legalisera skolans arbete med att 

utveckla elevers sociala färdigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

4. Metod 
I detta kapitel kommer val av empiri och analysmetod att klargöras. Dessutom redovisas hur 

intervjupersonerna utsetts samt hur intervjuerna genomförts.  

 

4.1 Val av empiri  

Föreliggande studie omfattar fyra stycken semistrukturerade intervjuer med rektorer 

verksamma på grundskolor placerade i södra Halland. Intervju som metod har valts då denna 

uppfyller uppsatsens syfte och frågeställningar. Då målet med uppsatsen är att urskilja 

rektorers inställningar, attityder samt värderingar angående betyg i ordning och uppförande är 

intervju som metod bäst passande för datainsamling. 

 

I en kvalitativ intervju är det endast frågeområdena som är bestämda i förväg där frågorna 

kan variera mellan de olika intervjuerna. Således består vår intervjuguide (se bilaga) till 

största delen av fria frågor, dessutom är den utformad på så sätt att den ger utrymme för 

följdfrågor och diskussion. Genom att intervjuguiden är utformad på ovanstående vis ger det 

möjligheten att variera frågornas utformning. Frågornas variation är beroende av den 

intervjuades svar. Följdfrågor är vanliga i den kvalitativa intervjun. Intervjuaren vill få så 

uttömmande svar från den intervjuade personen som möjligt för att få en djupgående 

information (Johansson & Svedner, 2001). 

 

En kvalitativ intervju brukar oftast spelas in på band för att få med viktiga pauseringar, 

tonfall och avbrutna meningar vilka är viktiga att ha med i analysen av intervjun i efterhand. 

Dessa intervjuer skrivs ut ordagrant, helt eller i vissa delar. Det är viktigt att intervjuaren är 

mycket lyhörd på och förstår vad den intervjuade personen säger, annars kan den kvalitativa 

intervjun förändras till en strukturerad intervju. För att uppmuntra den intervjuade att stanna 

kvar vid ämnet och diskutera mer, kan t.ex. intervjuaren svara ”du menar alltså...” och sedan 

återge en sammanfattning av vad den intervjuade berättat. Exempel på bra följdfrågor kan 

vara ”när”, ”var”, ”hur”, ”ge exempel” etc. För att få djupgående information kan vi som 

intervjuare be den intervjuade att klargöra vad denne menar samt att utveckla sina svar 

(Johansson & Svedner, 2001).  
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Meningen med en kvalitativ intervju är att den intervjuade (respondenten/informanten) skall 

ge sin personliga syn och åsikt och ge sina personliga ställningsantaganden. Därför är det 

viktigt att den intervjuade känner förtroende för intervjuaren samt att intervjuaren talar om 

syftet med intervjun för respondenten. Om intervjun ska spelas in på band är det viktigt att 

först be den intervjuade om tillstånd för detta (Johansson & Svedner, 2001). 

 

Vi är medvetna om att det finns andra metoder att uppfylla uppsatsens syfte. Dessa alternativ 

skulle ha kunnat vara utskick av enkäter eller att rektorerna skriftligt svarade på 

intervjufrågorna. I enkäter och intervju frågor vilka kräver skriftliga svar finns inte 

möjligheten att ställa följdfrågor samt be den intervjuade att förklara och förtydliga sina svar 

vilket gjorde att vi inte valde att använda oss av denna metod. Vi anser att det är viktigt att vi 

som intervjuare har klart för oss vad den intervjuade menar. Ytterligare en negativ aspekt 

med enkäter och skriftliga intervjufrågor är att den ger en bred information vilket inte har 

relevans för vår undersökning, då vi är ute efter att få en mer djupgående data. Dessutom 

anser vi att det inte är tillräckligt professionellt att lägga fram ett papper och be någon svara 

på det. Genom att ha en personlig kontakt med den intervjuade visar vi att han eller hon är 

viktig för vår studie och att vi är beredda att ta oss tid att lyssna på dennes svar. 

 

Det finns både för och nackdelar med intervjuer. På grund av intervjuns djupgående och 

detaljerade data kan ämnen utforskas grundligt. Forskaren får således värdefulla insikter vilka 

grundar sig på den djupgående informationen. En annan fördel med intervju är att den är en 

flexibel metod för insamlingen av data. Själva undersökningen har möjlighet att ändra 

inriktning genom följdfrågor under intervjun. Nackdelar som kan finnas med intervjuer är att 

analysen kan vara tidskrävande och ibland svår. Informationen från intervjuer baseras på vad 

människor säger att de gör, vad de tänker etc, dock kan detta inte med säkerhet förmoda 

återspegla sanningen på grund av att uttryck och handling inte alltid stämmer överens. Då 

intervjun är en konstlad situation där personen talar ”till bandspelaren” kan detta i vissa fall 

hämma informanten (Denscombe, 2000). 

 

4.2 Urval 

Undersökningsgruppen består av fyra stycken rektorer verksamma på grundskolor placerade i 

två olika kommuner i södra Halland. Valet av undersökningsskolor bestämdes av det 

geografiska läget samt genom rektorernas intresse vid förfrågan. Tyvärr var intresset lågt, 
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många rektorer hade inte tid eller möjlighet att ställa upp. Anledningen till detta tror vi vara 

tidpunkten. Just nu är det många rektorer som sitter med tjänstefördelningen inför hösten och 

har kanske därmed inte tid över. Då vi båda bor i södra Halland föll det naturligt för oss att 

välja grundskolor placerade här. Vi mailade en intresseförfrågan till ca femton rektorer och 

endast sex visade intresse för att delta i en intervju. Det visade sig dock att när intervjun väl 

skulle genomföras kunde två av rektorerna inte längre av olika anledningar medverka. På 

grund av det låga intresset är vi medvetna om att vi i vår uppsats inte kommer att kunna dra 

några generella slutsatser, dock hoppas vi kunna bidra med ny information till forskningen. 

Vi är även medvetna om att hade vi enbart intervjuat lärare så hade det givit vår studie en 

annan vinkling. Då vi upptäckte att det tidigare gjorts studier med lärare valde vi att i stället 

lägga vårt fokus på rektorerna.  

 

Av de intervjuade rektorerna är två kvinnor och två män, varav en rektor är i 30-års åldern 

medan de andra tre är i åldersspannet 40-55. Alla de intervjuade rektorerna har tidigare varit 

verksamma som lärare, där deras yrkesverksamma år varierar. Tiden som de varit verksamma 

som rektorer varierar även den allt från något år upp till femton tjugo år.  

 

Rektorerna har fiktiva namn i uppsatsen. På den ena skolan intervjuade vi skolans båda 

rektorer, ”Hans” och ”Lena”. Skolan som är en 7-9 skola är belägen i en lite mindre kommun 

och är en av tre högstadieskolor i kommunen. Skolan består av ca 500 elever uppdelade på tre 

arbetslag. På skolan går elever med blandad kulturell bakgrund där det även bland personalen 

finns en kulturell blandning. Skolan där ”Rebecka” är rektor, är en liten 6-9 skola belägen i 

utkanten av en större kommun. Här går ca 200 elever, där det även här finns en kulturell 

blandning både bland elever och lärare. Vår sista intervjuskola, där ”Lars” är rektor, är 

belägen i ett mångkulturellt område, även denna placerad i en större kommun. På skolan går 

ca 500 elever och den är placerad i utkanten av kommunen. 

 

4.3 Genomförande  

Inför varje intervju informerades rektorerna om att vi kommer i största möjliga mån att 

säkerhetsställa deras anonymitet, genom att inte använda deras namn i studien. Vi kunde inte 

garantera deras anonymitet då detta i praktiken är omöjligt. Innan vi gick ut på skolorna och 

gjorde våra intervjuer valde vi att testa frågorna på en objektiv person. Resultatet av denna 

provintervju ledde till att vi blev tvungna att förtydliga frågorna en aning. Det var lärorikt att 
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genomföra en provintervju då de feltolkningar som uppkom troligtvis hade uppkommit under 

den ”riktiga” intervjun. Detta hade möjligtvis kunnat leda till att vi fått förklara frågorna 

vilket eventuellt kunnat mynna ut i att vi styrt respondenten i dennes svar. Alla intervjuerna 

spelades in på band. Vi satt inne på rektorernas kontor och fick där genomföra intervjun 

ostört. Intervjuerna varade i ca 30 minuter men alla rektorerna gav utförliga och konkreta 

svar vilket medförde att vi fick de svar vi behövde. Under intervjun satt vi båda med, en av 

oss skötte intervjun medan den andre agerade observatör. Detta för att inte båda skulle prata 

in mun på varandra samt att även kunna hjälpa varandra om det skulle vara något som den 

som intervjuade missade. Detta medförde även att vi fick med vilket kroppsspråk som rektorn 

använde samt känslan som förmedlades under intervjutillfället. Vi valde att i inledningen av 

intervjun ha några allmänna frågor. Anledningen till detta var att vi ville skapa en trygg 

stämning för att intervjupersonen skulle vänja sig vid oss och bandspelaren. 

 

4.4 Val av analysmetod 

Analyser och tolkningar av våra intervjuer kommer att följa den hermeneutiska metoden då 

syftet är att genomföra djupgående analyser av dessa. När en text ska tolkas kan forskaren 

använda sig av hermeneutiken. Kvale (1997) menar att tolkningens syfte är att erhålla en 

giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Hermeneutik innebär således en 

djupgående analys av intervjun. Syftet är att ”gå in bakom” intervjusvaren och försöka tolka 

vad respondenten egentligen menar.  

 

Idag tillämpas hermeneutiken ofta inom bland annat historia och samhällskunskap. 

Hermeneutiken är ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem vilket medför att 

forskarrollen måste vara öppen och engagerad. Hermeneutiken menar att det är möjligt att 

förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur människor uttrycker sin 

livssituation i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar. Metoden förklarar 

även att människor har intentioner och avsikter vilka yttrar sig i språk och handling, som i sin 

tur går att tolka och förstå innebörden av. Forskarens förförståelse, tankar, känslor och 

kunskap är en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. Dessa ska alltså inte ses 

som hinder (Patel & Davidsson, 1994). Inför våra intervjuer hade vi en förförståelse och 

kunskap då vi var pålästa inom ämnesområdet. Dessutom hade vi båda individuella tankar 

och känslor inför ett eventuellt införande av ett omdöme i ordning och uppförande på 

grundskolan. Detta betraktade vi som något positivt. 
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Hermeneutiken försöker se helheten i forskningsproblemet. Denna helhet ställer forskaren i 

relation till delarna. Forskaren växlar såldes mellan del och helhet för att finna en så 

fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Då vi ska tolka våra noggrant utskrivna intervjuer, kommer vi att börja med att först läsa hela 

intervjun och försöka förstå helheten av denna. Därefter läser vi olika delar av texten för att 

skaffa oss förståelse av dessa. Därefter kommer vi att växla mellan dessa båda 

tillvägagångssätt och ställer dessa i relation till varandra. Forskaren kan även pendla mellan 

intervjuarens (subjektets) synvinkel och respondentens (objektets) synvinkel för att erhålla en 

god förståelse av problemet. Sin egen förförståelse ska forskaren använda hela tiden som ett 

hjälpmedel i tolkningen. Pendlingen mellan helhet och del, subjekt och objekt samt 

forskarens förförståelse utgör även detta en helhet som utvecklas, vilken kallas för den 

hermeneutiska spiralen. Pendlingen mellan helheten och del ger ny tolkning och ny 

förståelse. Det finns inte någon bestämd slutpunkt för tolkningsakten, utan forskaren väljer 

själv att avsluta sin analys då han/hon anser sig vara färdig och finner sin tolkning som rimlig 

(Patel & Davidsson, 1994). 

 

Ödman (2005) menar att göra en översättning på en text är en hermeneutisk uppgift. Detta 

innebär inte enbart att hitta lämpliga synonymer, utan översättningen bygger på tolkning av 

texten. För att kunna översätta ett enda ord är det av största vikt att forskaren förstår hela 

meningen. För att ha förmågan att tolka hela meningen är det i sin tur nödvändigt att 

forskaren förstår den helhet vilken meningen befinner sig i. Översättning av en text består av 

två huvudmoment: ett inomtextligt och ett utomtextligt. I det första momentet väljs de olika 

delarna av texten ut och sätts i samband till helheten. Denna kan t.ex. vara meningen, stycket, 

kapitlet eller hela verket. Delarna av texten tolkas således genom helheten och helheten 

tolkas i sin tur genom delarna. I det andra momentet går forskaren utanför texten, och texten 

ställs i relation till det som inte finns skrivet i den samt att forskaren tolkar den 

verklighetsuppfattning och ”vara-i-världen” vilken texten ger uttryck för. Enskilda ord måste 

även förklaras för att översättningen ska kunna fortsätta. Processen karakteriseras därför i 

båda momenten en växling mellan översättande och förklarande tolkning samt mellan del och 

helhet. 
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5. Tolkning och resultat  
I följande avsnitt ges en redovisning av det resultat som våra intervjuer gett. Denna är av 

tematiserad karaktär eftersom vi i tolkningen av resultatet kunnat urskilja återkommande 

teman i alla de fyra intervjuerna. 

 

5.1 Betyg 

Samtliga rektorer som deltog i intervjun är positiva till betyg i allmänhet. Tre av fyra rektorer 

anser dessutom att betyg borde införas i tidigare årskurser. De rektorer som anser att betyget 

bör sättas tidigare menar att då det sätts först i åttan blir det som en chock för eleverna.   
Och då blir det så chockartat när dom är i åttan och för då kommer det 

första betyget som POFF. Hade man bedömt lite, lite på länge sikt så 

hade det inte blivit så chockartat på något vis, tror jag. (Rebecka) 

 

Hans menar att vi har en målstyrd skola där det finns vissa mål som eleverna måste nå. 

Dessa mål ska vara relaterade till kunskap som leder mot färdighet där eleven kan använda 

sig av sin kunskap i dennes vardag.  
Alltså att skapa en skola där kunskapen är verklighetsförankrad i 

kombination med betyg i lägre åldrar då tror jag att man får en bra 

utbildning. (Hans) 

 

Hans berättar att i årskurs sex finns mål som ska uppnås men då dessa inte betygssätts 

tenderar både elever och lärare att inte engagera sig lika mycket i målen. Framförallt två av 

rektorerna visar på att de ogillar dagens betygssystem. De förkastar termen icke godkänd, då 

de anser att betyget icke godkänd ger eleven en stämpel som visar att han eller hon inte 

duger. Hans menar även att ”godkänt spannet” är för stort. Med det menar han att två elever 

kan hamna i varsin ände av betyget där den ena har snudd på VG medan den andra knappt 

hamnar innanför godkäntgränsen. Vidare anser rektorerna att betyget hellre bör ses som en 

morot än som en piska. Ett betyg ska stärka inte stjälpa eleven, menar Rebecka. Emellertid 

menar Hans att betyget är både en piska och en morot. Detta gäller elever men även lärare då 

det är de som måste se till att elever når upp till de uppsatta målen. Rektor Rebecka menar 

att vi pratar för lite om bedömningar. Hon menar att eleverna är medvetna om att de blir 

bedömda och lärarna måste därför uppmärksamma för eleverna på vad det är de bedömer 

samt varför de vill att eleverna ska lära sig. Rektor Lars anser även han att betyget bör vara 
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en morot men han ser även betyget som ett urvalsinstrument. Han menar därför att betyget är 

ett nödvändigt verktyg för eleven att använda när denne ska söka vidare till gymnasium.  

 

Rebecka anser att ”hennes” skola står på två ben, ett fostransben och ett kunskapsben, där 

skolan både ska fostra eleverna till goda samhällsmedborgare och samtidigt ge eleverna de 

kunskaper de behöver.  
Nää, jag eh, jag, vi står på två ben vi ska fostra, vi ska undervisa eller 

ge dom kunskaper. Och fostransbenet är lika viktigt som 

kunskapsbenet... (Rebecka) 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga rektorer är för betyg, majoriteten vill gärna se att 

betyg införs i tidigare åldrar. Anledningen till detta är att de anser att betyget kommer som 

en chock för eleverna i årskurs åtta. För att motverka detta menar en av rektorerna att vi 

borde tala mer om bedömning och göra eleverna mer medvetna om vad och varför lärarna 

bedömer som de gör. Rebecka menar att det gäller att hitta en balans mellan att fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare och att ge dem den kunskap de behöver. Majoriteten 

av rektorerna vill se ett förändrat betygssystem där termerna icke godkänd och godkänd 

reformeras. Rektorerna menar att dagens betygssystem fungerar som en piska istället anser 

de att det ska vara en morot till att lära sig. Konklusionen av detta blir att rektorerna inte är 

nöjda med dagens betygssystem utan vill se en förändring utav detta.  

 

5.2 Ordning och uppförande 

Samtliga rektorer är emot ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. 

Anledningen till detta är att rektorerna anser att ett omdöme skulle ge ringa konsekvenser. 

Hälften av rektorerna anser att det inte blir några konsekvenser vare sig på enskilda elever, 

klassrumsmiljön eller på undervisningen. 

 

Lars finner att ett omdöme i ordning och uppförande inte skulle tillföra något och därmed inte 

förändra något på den enskilda eleven. Vidare menar Lars att majoriteten av eleverna sköter 

sig redan. Han menar att det går att nå eleverna även utan ett omdöme. Lars syftar på att 

samtal är grunden och att allt ska baseras på samtal. Då en elev uppför sig oacceptabelt i eller 

utanför klassrummet menar Lars att läraren måste kontakta vårdnadshavare. Således måste 

alla inblandade samtala kring elevens uppförande.  
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... alltså det krävs egentligen eh när en elev inte fungerar i sin normala 

situation i skolan, då måste man alltså säga, föra återigen en dialog 

med föräldrar med elever och alla inblandade. Diskutera vad det är 

som är fel, vad fungerar inte si och så. Jag tror inte att ett betyg i 

ordning eller uppförande har ska jag säg, tillför något, alltså man måste 

börja jobba med problem som det är istället. Då, då liksom (tankepaus) 

ett betyg i det nej.(Lars) 

 

Enligt Rebecka är det kunskaperna som ska bedömas inte hur du är som person. Rebecka 

menar att det ska vara accepterat att inte uppföra sig väl i klassrummet. Det blir dock ett 

problem när eleven på grund av sitt uppförande inte kan visa vilka kunskaper denne har 

införskaffat. För en elev som är destruktiv eller utåtagerande hinner inte i lika stor grad som 

en elev som uppför sig väl att visa upp sina kunskaper. Därmed blir det enligt Rebecka svårt 

för lärarna att sätta betyg på denna elevens kunskap.  
... du får hänga i takkronan hur länge som helst du får skaffa dig 

kunskapen någon annan stans. Du får eh svära, det är inte det vi 

bedömer... bedöma kunskap det är en sak och det är inte du som 

person, men att bedöma dig som person att du är inte trevlig och du är 

inte snäll eller du är och så vidare det är inte så trevligt. (Rebecka) 

 

Hans är inne på samma spår som Rebecka, han menar att om en elev är ”snackig” på 

lektionerna, har inte med kunskapsmålen att göra. Hans och Lena skiljer på kunskap och 

uppförande, där det enbart är kunskaperna som bör betygssätts. 

 

Lars och Lena menar att eleverna måste förstå konsekvenserna av sitt handlande, med andra 

ord måste de få klart för sig att det blir följder av deras agerande. Därmed kan de se att ett 

införande av ett omdöme kan ge viss positiv effekt på enskilda elever då dessa genom 

omdömet får sitt agerande svart på vitt. Därmed tydliggörs påföljderna av deras uppförande.   
... när du får ett betyg så är det ju väldigt tydligt eh hur du så att säga 

uppfattas. Vad det är du presterar och så vidare. Och det, det tror jag 

möjligtvis kan vara hjälp för vissa elever, den här tydligheten. (Lars) 

 

Respekt är ett begrepp som alla rektorerna poängterar som mycket viktigt. Rebecka menar 

att respekt på hennes skola är en ”gyllene regel”. Där respekten ska vara ömsesidig mellan 

elever, lärare och övrig skolpersonal. Även Hans och Lena lyfter fram respekt som ett 

centralt begrepp i den här frågan. De menar att de mål som redan finns inom ämnena att 
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eleven exempelvis ska kunna delta i diskussioner måste förtydligas. Genom att eleven deltar 

i diskussioner visar den på färdigheter att kunna delta i sammanhang där det krävs respekt 

för att samtalet ska kunna fortgå. Hans och Lena menar att ordning och uppförande inte 

premieras i något ämne. Däremot belönas det att eleverna kan föra diskussioner samt att vara 

engagerad i den undervisning som bedrivs, exempelvis att besitta kapaciteten att ta vid där 

en annan elev har börjat för att sedan föra den tankegången vidare. Lena poängterar 

samtidigt att skolan brister i att uppmärksamma de riktigt duktiga eleverna. Hon menar att 

skolan måste bli bättre på att premiera teoretiska kunskaper.  
Samtidigt har man inte den andra sidan heller alltså man premierar 

teoretiska kunskaper säger man, men alltså riktigt begåvade barn i skolan 

tar man inte heller hand om. Och det finns ju nu rätt så tydlig forskning 

på det framförallt begåvade tjejer som lätt kan bli värsting tjejer istället 

ge dom det som dom behöver. (Lena) 

 

Lena kritiserar politikernas sätt att agera och menar att det endast är ”ett spel för gallerierna”. 

Hon påstår att politikerna agerar på detta sätt för att bli populära. Enligt Lena har det varit 

mycket bråk runt om i Sverige på olika skolor. Lena tycker att det är häpnadsväckande att en 

sådan debatt kan skapa så stora rubriker. Hon menar att politikerna enbart gör detta för att få 

uppmärksamhet och genom att införa ett omdöme i ordning och uppförande skaffa sig 

popularitet. 
Att eh införa ordning och reda betyg i skolan nu eh då blir man ju 

populär… Därför att det har varit mycket, det har varit mycket bråk 

runt om i Sverige, i olika skolor… Alltså man rider lite på den vågen 

också… Det är rätt så otroligt egentligen att det kan skapa stora 

rubriker. (Lena) 

 

Slutsatsen vi drar är att samtliga rektorer anser att det är fel att lärarna ska betygsätta den 

enskilda elevens uppförande på skolan. Den viktigaste konklusionen vi ser är att rektorerna 

är slående överens om att det är kunskap och inte uppförande som ska betygsättas. Två av 

rektorerna menar att det är viktigt att eleverna förstår konsekvenserna av sitt agerande, vilket 

skulle kunna bli tydligt genom ett skriftligt omdöme. Nyckelordet som rektorerna framhäver 

är respekt vilken ska vara ömsesidig från både elever och lärare.  
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5.3 Ett gott klassrumsklimat 

Rektorerna är alla överens om att ett gott klassrumsklimat är att föredra, då detta bidrar till 

arbetsro. De menar vidare att det är upp till varje lärare att själv avgöra vilken atomsfär som 

denne vill ha i sitt klassrum. Hans menar att en del lärare vill ha mer ordning och reda, vissa 

vill till och med att eleverna ska stå upp vid bänken innan de får sätta sig ned. Lärare som vill 

ha denna disciplin från eleverna i sitt klassrum följer enligt Hans den ”gamla skolan”. Hans 

menar att det är viktigt att eleverna har ett gott förhållningssätt gentemot andra människor på 

skolan. Vidare menar Hans att detta måste gälla på hela skolan, inte enbart i klassrummet. 

Det är en självklarhet menar Hans att eleven inte kan bete sig som en superelev i 

klassrummet för att sedan slänga mat på andra elever i matsalen. Hans anser därmed att 

eleverna måste uppföra sig väl på skolan. 
… uppförande menar jag det här med att respektera andra och vara en 

god kamrat, eh hjälpa, stödja, alltså den typen av positiva, sociala 

företeelser och då kan man ju inte sitta och vara en duktig gullig tjej i 

klassrummet och sen komma ut och trakassera någon i centralhallen. 

Det finns ju ingen som helst rim och reson i det. (Hans) 

 

Lena definierar uppförande med hur eleven är och agerar. Lena förtydligar detta genom 

förklaringen att det viktigaste är att eleven agerar med hänsyn till andra, inte vad den har med 

sig eller inte har med sig till lektionen.  

 

Rebecka menar att ett gott uppförande innebär att elever och lärare visar empati gentemot 

varandra, empatin måste bli synlig för att uppnå ett gott klassrumsklimat. Vidare anser 

Rebecka att både lärare och elever kan ha en dålig dag men det betyder inte att det är tillåtet 

att bete sig eller säga vad som helst. Emellertid måste respekten för andra finnas med hela 

tiden menar Rebecka.  

 

Lars förklarar att ett gott klassrumsklimat hör ihop med en lugn arbetsmiljö. Denna ska 

karakteriseras av lugn och ro utan störande moment. Vidare gör Lars det tydligt att 

grundförutsättningarna för ett gott klassrumsklimat är att ingen elev uppför sig störande 

genom att bråka eller tala högt vilket kan störa resten av klassen, och därmed skapa oordning. 

Dessutom poängterar Lars att genom goda relationer mellan elever och lärare nås ett gott 

klassrumsklimat. Med goda relationer menar Lars ömsesidig respekt.  
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Vår konklusion av detta tema blir att relationer är grunden för att skapa ett gott 

klassrumsklimat. Genom att både elever och lärare känner empati för varandra skapas respekt 

vilket i slutändan leder till en lugnare arbetsmiljö. Hans menar att det är upp till varje lärare 

att känna när denne uppnått ett gott klassrumsklimat. Rebecka poängterar att det ska vara 

accepterat att både elever och lärare har en dålig dag emellertid måste den ömsesidiga 

respekten för andra fortfarande finnas kvar. Lena anser att det viktigaste gällande uppförande 

är hur eleven agerar och vilket förhållningssätt denne har gentemot andra.  

 

5.4 Relation hem och skola 

När en elev uppför sig oacceptabelt på skolan, till exempel är respektlös mot lärare eller 

klasskamrater, bör det enligt Lars till en dialog mellan skola och hem. I diskussionen måste 

det lyftas fram vad som inte fungerar för eleven i skolan anser Lars. Vidare förklarar Lars att 

det viktigaste är att skapa ett bra samtalsklimat mellan hem och skola.  
… har man inte föräldrarna med sig, så har vi väldigt svårt i skolan, fixa 

någonting överhuvudtaget. Att det, det är svårt då. Det blir det. (Lars) 

 

Dessutom menar Lars att en kontinuerlig dialog med föräldrar gällande elevens situation på 

skolan leder till en förbättring för elevens skolvardag. Därmed blir föräldrarnas engagemang 

angående hur deras barns skolsituation ser ut viktigt.  

 

Enligt Rebecka är kontakten med hemmet av betydande vikt för elevens situation på skolan. 

Rebecka förklarar att på hennes skola arbetar de utifrån ett förväntansdokument där 

förväntningarna från skolan på eleven samt förväntningarna från eleven på skolan framgår. I 

förväntansdokumentet från skola till eleven framgår till exempel att alla elever ska visa 

respekt för lärare, övrig personal och skolkamrater, att alla elever hjälps åt att skapa ett bra 

klassrumsklimat samt att alla elever har med sig det material som behövs till lektionerna. De 

förväntningar som eleven har på skolan är bland annat att de bemöts med vänlighet och 

respekt, får inflytande över arbetssätt samt att skolan löser mobbing och konflikter. Huruvida 

den enskilda eleven uppfyller dessa förväntansmål bedöms av samtliga lärare som eleven 

berörs av i ett datasystem kallat Fronter. Bedömningen som görs en gång per termin, oftast 

inför utvecklingssamtalen, sker efter en tregradig skala; ”fungerar bra”, ”godtagbart” samt 

”måste förbättras”. Den enskilde läraren skriver inget skriftligt omdöme utan noterar enbart 

med sin signatur under den bedömning vilken läraren anser att den aktuella eleven uppnår. 
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Denna bedömning som lärare ger läggs ut på Fronter, där föräldrar kan gå in och titta och på 

så vis få en föreställning om hur deras barn uppfattas av skolan. Får en elev omdömet att 

dennes uppförande ”bör förbättras” förklarar Rebecka att detta följs upp av en diskussion 

med alla inblandade. Detta för att uppnå en förändring för den berörda elevens situation på 

skolan. Rebecka poängterar även att social utveckling inte ska bedömas men den bör 

diskuteras mellan skola och hem. Genom detta datasystem hålls kontakten med hemmet på 

ett enkelt och tydligt sätt och bidrar till diskussion under utvecklingssamtalen.  

 

På Hans och Lenas skola arbetar de utifrån en ”likabehandlingsplan” där det bland annat 

framgår att ingen får kränka någon annan. Skulle detta trots allt ske nedtecknas detta samt 

vilken åtgärd som ska följa. Rektorerna inser vikten av att föräldrarna är engagerade i deras 

barns skolgång och därmed vill de sträva efter att föräldrarna ska bli mer delaktiga i samtal 

kring elevens skolsituation. 
Skolan måste börja markera att om jag inte kan få in en elev i 

klassrummet, och han vägrar att lämna skolan och sjukskriva sig, och 

så vidare, då är det inte skolans ansvar längre, då måste 

vårdnadshavaren ta vid. (Hans) 

 

Hans framhäver att samverkan med hemmet är otroligt viktigt Liksom Lars anser Hans och 

Lena att skolan inte fungerar lika bra utan kontakten med hemmen.  

 

Avslutningsvis menar Hans att det är i hemmet som grunden för uppfostran bedrivs och det 

är här som han menar att bristerna finns. Det är i hemmet som eleverna ska lära sig hur de 

ska bete sig gentemot varandra samt hur de ska uppföra sig. Enligt Hans så finns det hem där 

det inte fungerar eftersom många föräldrar inte finns hemma i den utsträckning de tidigare 

gjort. Hans tycker att föräldrarna borde ta mer ansvar för sina barn och deras skolgång. 
… vem är det som tillåter att barn och ungdomar är så här mot 

varandra? Jo, det är vi föräldrar vi föräldrar som har den etiska moralen 

och måttstocken i oss och som tillåter att dom gör såhär mot 

varandra.… då då en skola gå in och fostra ett helt samhälle alltså det 

bli väldigt konstigt att och intressant här. Det är ju egentligen 

föräldrarna som då i så fall som ska tala om att nu är det detta som ska 

gälla. (Hans) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla rektorerna är överrens om att en kontinuerlig dialog 

mellan skola och hem är nödvändigt för att skolan ska kunna fungera. Denna dialog bidrar till 



 

27 

att klimatet på skolan diskuteras och därmed kan förbättras. Rebecka, Hans och Lena 

använder sig av olika dokument för att lättare resonera kring den enskilda elevens 

uppförande. Detta resonemang fungerar som en grund till bland annat utvecklingssamtal. På 

Lars skola är samtalet mellan hem och skola grunden och allt ska baseras på detta. Alla 

rektorerna är rörande överrens att föräldrarnas engagemang bidrar till att kunna förbättra 

elevernas skolsituation. Hans poängterar att hemmet är grunden för uppfostran, då 

föräldrarna måste ta sitt ansvar gällande elevernas uppförande.  
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6. Teoretisk analys av resultatet 
Detta avsnitt behandlar teoretisk anknytning och analys av resultatet. Aspelins (1999), 

Fjellströms (2002) samt Ogdens (2003) teoretiska slutsatser kommer att sättas i förhållande 

till de utvalda rektorernas resonemang kring betyg, ordning och uppförande, ett gott 

klassrumsklimat samt relationen mellan hem och skola. Även detta avsnitt är uppdelat 

tematiskt för att underlätta för läsaren. 

 

6.1 Betyg 

De utvalda rektorerna är alla överrens om att ett införande av ett omdöme i ordning och 

uppförande är fel, då ett sådant inte skulle medföra några konsekvenser på vare sig enskilda 

elever, klassrumsmiljön eller på undervisningen. Följaktligen skulle ett omdöme i ordning 

och uppförande inte medföra eller förändra något för den enskilda elevens skolsituation. 

Således drar vi slutsatsen att dessa rektorer inte är av samma åsikt som de politiker som yttrat 

sig positivt i frågan angående ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande. Enligt 

dessa politikerna skulle ett införande skapa verktyg för lärarna till att bättre generera arbetsro 

för eleverna och därmed förbättra miljön i klassrummet. Då rektorerna inte ser några 

konsekvenser, varken positiva eller negativa av ett införande av omdömet faller således 

politikernas idé angående omdömet som ett redskap till att förbättra klassrumsklimatet. 

 

Fjellström (2002) menar att kunskapsmålen ska vara ett mätinstrument för hur kunskaper 

utvärderas lokalt och nationellt samt visa i vilken grad eleverna nått kunskapsutveckling. 

Rektor Hans menar att vi har en målstyrd skola utformad efter mål vilka eleverna ska uppnå. 

Dessa mål ska vara kunskapsrelaterade samt leda mot färdigheter som eleven kan använda sig 

av dessa i sin vardag. Rektor Lars ser bland annat betyget som ett urvalsinstrument vilket 

eleverna måste använda då de söker vidare till gymnasium. Alla rektorerna är för betyg då de 

som vi uppfattar det ser det som ett nödvändigt instrument. Verkligheten ter sig så att när 

eleverna ska söka till gymnasium måste de bifoga sina betyg från högstadiet, därigenom blir 

betyget ett urvalsinstrument för antagning till gymnasiet.  

 

Rektor Rebecka menar att skolan står på två ben, ett fostransben och ett kunskapsben, vilka 

ska genomsyra undervisningen. Vi anser att ovanstående delar går hand i hand. När läraren 

undervisar i exempelvis samhällskunskap är det oundvikligt att inte någon gång behandla 
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begreppet demokrati. Detta kan förhoppningvis ge eleverna insikt i huruvida de blir goda 

samhällsmedborgare. En god samhällsmedborgare är enligt oss en person som kan känna 

empati och förståelse samt respektera andra människor och deras åsikter. I skollagens 

portalparagraf står det att skolan ska främja elevernas utveckling till att bli ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Härigenom ser vi vikten av att under kunskapsblocket 

integrera fostran, på så vis får eleverna både kunskap samt att de fostras i undervisningen. 

Exempel på detta kan enligt oss även vara i religionsundervisning, där eleven dels får 

kunskap om olika människors religioner vilket i sin tur skapar en förståelse för människors 

olika åsikter och tro. Dessutom kan ovanstående och liknande kunskap minska fördomar 

vilket i sin tur leder till att eleven lättare kan visa respekt för sin omgivning.  

 

Ogden (2003) menar att skolan fungerar som en bra grund när det gäller utvecklingen av 

social kompetens hos eleven. Skolan ska bidra till elevens personliga och sociala utveckling. 

Vidare menar Ogden för att undervisningen ska fungera krävs det att eleverna har sociala 

färdigheter. Ogden säger vidare att det är svårt att bedöma elevens ämnesmässiga prestationer 

utan att samtidigt bedöma elevens sociala färdigheter, vilket Fjellström håller med om. 

Rebecka förklarar att social utveckling inte ska bedömas men den bör diskuteras mellan skola 

och hem. Vidare menar Rebecka att på hennes skola arbetar de med bedömning under den 

bemärkelsen att varje lärare ger en bedömning på hur den enskilda eleven uppför sig på 

skolan utefter en tregradig skala. Rebecka poängterar att det är kunskaper som läraren ska 

bedöma inte elevens sociala färdigheter. Härigenom går Rebeckas och Ogdens åsikter något 

isär på grund av att Ogden menar att det är svårt att skilja på ämnesmässiga prestationer och 

sociala färdigheter, medan Rebecka menar att lärarna måste skilja på dessa två delar. 

Emellertid menar Rebecka att det bör samtalas mellan skola och hem kring elevens sociala 

färdigheter som denne redan besitter samt elevens sociala utveckling. Enligt vår åsikt är det 

svårt att särskilja sociala färdigheter och kunskap. Anledningen till detta är, att det enligt vår 

mening är svårt att enbart betrakta vad eleven presterar kunskapsmässigt utan att ta hänsyn 

till huruvida eleven visar respekt gentemot klasskamrater under exempelvis 

diskussionstillfällen. För att kunna föra en diskussion måste eleven enligt vår åsikt besitta 

sociala färdigheter såsom ha tålamod samt visa respekt inför andras åsikter. Besitter eleven 

inte dessa färdigheter blir det svårt för denne att kunna föra en diskussion. Med detta i åtanke 

drar vi slutsatsen att det är svårt i vissa hänseenden för eleven att visa upp sina verbala 

kunskaper. Däremot gällande skriftliga kunskaper är det enklare för läraren att särskilja 

sociala färdigheter och kunskaper. Med detta menar vi att med exempelvis en skriftlig uppgift 
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presenterar eleven enbart sina ämneskunskaper och då blir därmed inte elevens sociala 

färdigheter lika synliga som vid en muntlig presentation.  

 

6.2 Ordning och uppförande 

Enligt Ogden (2003) betraktas elever med hög social kompetens sällan som problematiska av 

sina lärare. Då rektor Lena talar angående elever med hög social kompetens ser hon en risk 

att dessa hamnar i skymundan för de elever som inte innehar denna sociala kompetens. Då 

det finns elever som beter sig på ett oacceptabelt sätt finns risken att all lärarens fokus läggs 

på dessa i stället. Lena menar att duktiga elever måste tas om hand, med andra ord krävs det 

att läraren även lägger lika mycket fokus på dessa elever. Läraren måste därmed 

uppmärksamma de ambitiösa och flitiga eleverna vilka innehar hög social kompetens genom 

att ge dem tillräcklig feedback och handledning för att inte hämma deras kunskapsutveckling. 

Samtidigt så kan vi förstå lärarens bekymmer med de elever vilka uppvisar brist på social 

kompetens, då dessa elever genom sitt beteende bidrar till ett rörigt klassrumsklimat vilket 

försvårar resten av klasskamraternas inlärning. Då läraren försöker förhindra detta går det 

ofta mycket tid och energi till dessa elever vilka stör arbetsron i klassrummet, vilket medför 

att de elever som sköter sig hamnar i skymundan, vilket i sin tur kan hämma deras 

utveckling. Detta är en generell bild vi ger men samtidigt viktig att påpeka då detta faktiskt 

förekommer i vissa klasser. Åtgärden till detta är enligt oss att läraren bör ha i åtanke att 

försöka ägna lika mycket uppmärksamhet till alla elever i klassen. Detta inser vi är svårt att 

uppnå dock är det enligt oss viktigt att försöka sträva efter. Samtidigt anser vi att varje lärare 

bör se över sin ledarroll i klassrummet och ta i beaktan att vi som lärare är förebilder och bör 

genom det föregå med gott exempel inför eleverna.  

 

6.3 Ett gott klassrumsklimat 

Ogden (2003) menar att undervisningsstörande beteenden såsom disciplinproblem och 

lärandehämmande beteenden hindrar undervisningen och därmed elevernas lärande. 

Klassrumsklimatet förändras till det sämre genom små problem som avbrott, oro, konflikter 

samt ouppmärksamhet. Detta är något som rektorerna belyser. Lars anser att ett gott 

klassrumsklimat innebär lugn och ro, med andra ord en ostörd arbetsmiljö. Vidare anser 

Rebecka att ett gott klassrumsklimat innebär att elever och lärare visar empati gentemot 

varandra. Rektorerna är dock alla överens om att det är upp till varje lärare att själv avgöra 
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vilket klimat som ska råda i klassrummet. Enskilda lärare har dock olika toleransnivå på vad 

som är ett behagligt klimat i klassrummet. 

 

Aspelin (1999) menar att många lärare förknippar ett gott klassrumsklimat med ordning och 

uppförande i klassrummet. Samtliga rektorer drar även denna slutsats. Detta visar att det 

krävs att eleven beter sig på ett enligt den undervisande lärarens ett acceptabelt sätt, för att nå 

arbetsro i klassrummet. För att uppnå det goda klassrumsklimatet så krävs det att lärare och 

elever visar ömsesidig respekt. Respekt är för samtliga rektorer ett centralt begrepp. De 

menar att utan ömsesidig respekt så hämmas undervisningen och därtill även elevernas 

utveckling. Ogden (2003) påpekar att problembeteenden i klassrummet kan te sig på olika 

sätt. Det lugna klassrumsklimatet kan förändras genom högmälda elever som skruvar upp 

varandra. Elever vilka är ohövliga visar därmed ingen respekt vare sig mot sin lärare eller 

mot sina klasskompisar. Detta är ofta ett tecken på att eleven är i behov av uppmärksamhet. 

Lars talar om att det måste skapas goda relationer mellan elever och lärare, men även mellan 

elever och elever. Därmed kan vi se att genom att elever känner respekt för lärare, medelever 

och vice versa så skapas ett gott klassrumsklimat. Med andra ord för att upprätthålla det goda 

klassrumsklimatet krävs respekt men även att det skapas goda relationer mellan berörda 

parter. 

 

6.4 Relation hem och skola 

Hans menar att det är i hemmet som fostran ska ske. Det är således i hemmet som eleverna 

ska lära sig hur de ska uppföra sig gentemot andra människor. Vidare anser Hans att 

föräldrarna borde ta mer ansvar för sina barn och deras skolgång. Ogden (2003) lyfter fram i 

sin teori att anledningen till att eleverna är knapphändigt rustade inför mötet med skolan 

beror på att en stor del av dessa elever kommer från en bristande uppväxt och hemmiljö. 

Detta resonemang är i enlighet med ovanstående rektors åsikt. Emellertid drar Ogden 

ytterligare en parallell till detta. Nämligen att den röriga lärmiljön kan bero på bristande 

lärarkompetens, det behöver alltså inte enbart bero på bristande hemförhållanden. Ogden 

menar att en rörig skolmiljö går att förebygga genom att utveckla lärarkompetensen angående 

problembeteende, alltså varför elever beter sig som de gör i skolan. Det är dessutom skolans 

uppgift att förbereda eleverna för livet utanför skolan och få dem att förstå samhällets 

värderingar och därmed bli goda samhällsmedborgare. Vi kan se att det är viktigt att hemmet 

tar en stor del av uppfostransbiten för att eleverna ska klara av sin skolgång. Med andra ord 
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så är hemmet en viktig källa gällande elevers uppförande. Rektorerna menar att kontakten 

med hemmet är avgörande för hur elevernas skolsituation ska te sig. Konklusionen av detta är 

att fortbildning för lärare angående problembeteende är viktigt, för att kunna förebygga en 

rörig skolmiljö på bästa sätt. Detta för att ge lärarna en förståelse och en insikt kring hur 

viktig deras roll som ledare är i klassrummet. Lärarnas ledarskap påverkar enligt oss i högsta 

grad klassrumsklimatet. Därför ser vi att då läraren har god kunskap gällande 

problembeteende så gynnar det ett gott klassrumsklimat. Vilket betyder att läraren har ett 

stort ansvar för att bidra till arbetsro i klassrummet. Samtidigt har hemmet ett lika stort 

ansvar att ge deras barn en uppfostran vilken innebär att barnen lär sig visa respekt och får en 

förmåga att kunna förstå andra människor. Därmed drar vi slutsatsen att ansvaret gällande 

elevers beteende ligger inte enbart på hemmet utan även på undervisande lärare.  

 

Ogden (2003) menar att det kan finnas samarbetsproblem mellan lärare och övrig 

skolpersonal samt konflikter mellan föräldrar och skola. Lars menar att grunden för att en 

skola ska kunna fungera är samtal mellan elev-skola och skola-hem. Huruvida en elev inte 

uppför sig acceptabelt i klassrummet och på skolan måste det enligt Lars till en kontinuerlig 

dialog mellan skola och hem. Enligt vår mening är skapandet av goda relationer mellan 

lärare-elev och skola-hem, grunden till ett gott samarbete. Genom kontinuerliga samtal 

mellan ovanstående parter tror vi att eventuella konflikter kan minimeras. Goda relationer 

uppnås genom ömsesidig respekt och ömsesidig förståelse menar vi.  
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7. Diskussion  
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka fyra rektorers inställning och attityd 

gentemot ett eventuellt införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Vidare 

var syftet att undersöka hur utvalda rektorer reflekterade kring de eventuella konsekvenser 

som ett införande av ovanstående omdöme kan ge på enskilda elever, undervisningen samt på 

klassrumsmiljön.  

 

Uppsatsen behandlade två frågeställningar: 

1) Hur ser de utvalda rektorernas inställning och attityd ut gentemot ett införande av ett 

omdöme i ordning och uppförande i skolan? 

2) Vilka konsekvenser skulle enligt rektorerna uppkomma av ett eventuellt införande av 

ovanstående omdöme för enskilda elever, undervisningen respektive klassrumsmiljön? 

 

Härmed följer en diskussion kring uppsatsens syfte och frågeställningar. För att underlätta för 

läsaren har vi valt att besvara varje frågeställning för sig.  

 

Hur ser de utvalda rektorernas inställning och attityd ut gentemot ett införande av ett 

omdöme i ordning och uppförande i skolan? 

De rektorer som deltog i vår studie var alla negativt inställda till ett införande av ett omdöme 

i ordning och uppförande i skolan. Istället för ett omdöme menar rektorerna att det är 

viktigare att bygga upp goda relationer mellan lärare-elev samt skola-hem. Goda relationer 

skapas genom ömsesidig respekt från elever och lärare. Dessa skapas även genom att visa 

varandra hänsyn samt att eleverna ser sin lärare som en god förebild. Tycker eleverna om sin 

lärare faller det oftast naturligt för dem att uppträda på ett respektgivande sätt i klassrummet 

menar vi. Lyckas läraren skapa en god relation till sina elever underlättar detta 

klassrumsklimatet anser rektorerna. Det är viktigt att skolan har en möjlighet till ett gott 

samarbete med hemmet, där de genom diskussioner kan samtala kring hur eleven fungerar 

socialt i skolan, detta för att bidra till elevens skolutveckling. Alla rektorerna ansåg att utan 

en god kontakt med hemmet har skolan svårt att fungera. Då hemmet likväl skolan är en stor 

del av elevens liv innebär detta att dessa två institutioner bör samspela för att underlätta 

elevens skolgång. Detta samspel uppstår genom kontakt. Framförallt en av rektorerna 

poängterade att samtal mellan berörda parter är grunden för att arbetsklimatet ska kunna 
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fungera. Emellertid ansåg alla rektorerna att kontinuerliga diskussioner är nödvändiga för att 

upprätthålla en god stämning i klassrummet och på skolan.  

 

Samtliga rektorer vilka deltog i vår studie var alla överens om att det är elevens kunskaper 

och dennes ämnesmässiga prestationer som ska betygsättas. Därmed ska inte elevens sociala 

färdigheter det vill säga hur denne uppträder socialt i samspel med andra parter på skolan 

betygsättas. Således menade rektorerna att lärarna måste bortse från hur eleven uppträder i 

klassrummet och i skolan när denne ska betygsätta eleven i ett visst ämne. Därmed klargjorde 

rektorerna att i betygsättningen bör läraren bortse från elevens sociala kompetens.  

 

Rektorerna förklarade att respekt måste förekomma ömsesidigt mellan alla parter på skolan, 

det vill säga mellan elever, lärare och övrig skolpersonal. En av rektorerna menar att respekt 

bör ses som en ”gyllene regel” vilken alla ovanstående aktörer bör vara införstådda med. 

Således är det viktigt att eleverna förstår innebörden av att visa respekt. Därmed måste skolan 

få eleverna att förstå hur de ska bete sig med respekt i sociala sammanhang, med andra ord 

bygga upp deras sociala färdigheter. Eleverna måste enligt rektorerna vara väl medvetna om 

hur de ska uppträda socialt, dock är det viktigt att poängtera för eleverna att dessa sociala 

färdigheter inte betygssätts av enskilda lärare.  

 

Uppsatsens undersökning har gett ett resultat vilket visar på att den till viss del styrker 

Jonatan Gernes undersökning angående rektorers inställning till ett införande av ett omdöme i 

ordning och uppförande. Gernes studie visade att två av tre rektorer är emot ett införande av 

ett omdöme, anledningen till det är att rektorerna anser att kommunikation är lösningen för 

att nå ett bättre klassrumsklimat. Vi ser en koppling till vår undersökning då samtliga av de 

utvalda rektorerna var emot ett införande av ett omdöme, då de ansåg att samtal skulle vara 

grunden till ett gott klassrumsklimat. Därmed drar vi slutsatsen att rektorerna i både Gernes 

och i vår undersökning har kommit fram till samma lösning angående elevers oacceptabla 

beteende.  

 

Vilka konsekvenser skulle enligt rektorerna uppkomma av ett eventuellt införande av 

ovanstående omdöme för enskilda elever, undervisningen respektive klassrumsmiljön? 

Rektorerna som deltog i vår undersökning menade att ett införande av ett omdöme i ordning 

och uppförande endast skulle ge ringa konsekvenser på den enskilda eleven, undervisningen 

respektive klassrumsmiljön. Ett införande av ovanstående omdöme menade rektorerna inte 
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skulle tillföra något och därmed inte förändra något för den enskilde elevens skolvardag. En 

av rektorerna lyfte fram att majoriteten av eleverna på dennes skola redan sköter sig och 

menar därmed att ett införande inte skulle ge någon effekt. Samma rektor förklarade att det 

dock är möjligt att en liten grupp elever eventuellt skulle ha skött sig bättre om ett omdöme 

skulle ha införts. Den samling elever vilka inte sköter sig i klassrummet skulle enligt 

ovanstående rektor inte lägga någon notis till ett uppförandeomdöme. Dessa elever skulle 

med andra ord inte förbättra sitt beteende i klassrummet av sådant omdöme anser rektorn. 

Vidare poängterar dock rektorn att ett införande inte skulle ge betydande konsekvenser för 

majoriteten av eleverna på dennes skola. 

 

På en skola där en av rektorerna är verksam arbetar de utifrån ett datasystem där det skrivs in 

huruvida den enskilda läraren anser att eleven har betett sig på ett bra sätt i klassrummet eller 

inte. Detta datasystem är tillgängligt för elever, lärare och föräldrar. Utifrån bedömningen 

som framgår i datasystemet förs diskussioner mellan lärare, elev och vårdnadshavare 

angående elevens beteende. Med andra ord arbetar denna skola med att bedöma elevers 

uppförande. Däremot betygsätts inte detta, men det används som underlag för diskussioner 

under bland annat utvecklingssamtal. Beaktansvärt är att denna rektor är emot att elevers 

beteende ska betygsättas, trots detta har denna skola ett utarbetat system där elevens 

uppförande diskuteras och bedöms.  

 

Konklusionen av intervjuerna visar att samtliga rektorer som deltog i vår undersökning är 

emot ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Därmed är dessa 

rektorer negativt inställda till det förslag som kommit från Folkpartiet med Lars Leijonborg 

och Jan Björklund i spetsen. Anledningen till denna inställning är kort och koncist att dessa 

rektorer anser att omdömet inte blir det verktyg för att förbättra klassrumsklimatet som 

politikerna påstår. Rektorerna menar att lösningen på problemen med klassrumsmiljön är att 

skapa goda relationer mellan lärare, elever, övrig skolpersonal samt med elevernas 

vårdnadshavare.  

 

Politiker fattar beslut angående hur de anser att elever ska uppföra sig i skolan, dilemmat som 

kan uppstå är då rektorerna som måste genomföra beslutet inte samtycker med vad 

politikerna har bestämt. Emellertid är det så att rektorerna måste genomföra de beslut som 

fattats av politikerna oavsett vad de själva har för åsikt. Under våren 2007 har Folkpartiet lagt 

fram ett förslag om att ett ordningsbetyg bör införas i skolan. Rektorerna i vår undersökning 
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är alla negativt inställda till ett sådant införande. Skulle regeringen besluta sig för att införa 

ovanstående betyg innebär detta för rektorerna att de blir tvungna att verklighetsställa 

beslutet. Då ett sådant beslut skulle komma att påverka samtliga aktörer på skolan, anser vi 

det viktigt att rektorn som chef för arbetsplatsen lägger fram det nya beslutet i en positiv 

anda. Detta därför att i största möjliga mån undvika att sprida negativ stämning bland lärare, 

elever och övrig skolpersonal. Rektorer är förpliktigade enligt oss att bidra till ett positivt 

arbetsklimat på skolan, detta blir svårt om rektorn presenterar det nya beslutet på ett negativt 

sätt och på så sätt uttrycker sitt missnöje. Det hela handlar om att rektorn genom sitt 

ledarskap lyckas förmedla en positiv bild av det nya beslutet vilket ska komma att verkställas.  
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8. Avslutande diskussion 
I detta kapitel redovisas våra egna upplevelser, tankar samt reflektioner vilka uppstått under 

arbetets gång.  

 

Innan uppsatsen påbörjades hade vi skilda åsikter gällandet Folkpartiets förslag att införa ett 

omdöme i ordning och uppförande på skolan. En av oss ansåg att betyget borde införas dock 

som en del av betygskriterierna i de enskilda ämnena, då det redan idag är svårt att särskilja 

på elevers kunskap och sociala färdigheter. Den andre menade att det inte skulle införas ett 

omdöme med anledning av att det skulle skapa ytterligare stress bland eleverna, då eleverna 

redan idag är stressade av att bli bedömda i olika sammanhang.  

 

Efter att ha skrivit denna uppsats har nu våra tidigare åsikter förändrats något. Istället för att 

ha delade meningar har vi nu kommit närmre varandra i våra uppfattningar. Anledningen är 

att vi har blivit mer medvetna om de svårigheter som kan följa ett införande av ett 

ordningsomdöme. I dagens skola tror vi att många lärare inkluderar hur eleven beter sig i 

klassrummet samt inom skolans sfär i sin betygssättning i respektive ämne. Med detta menar 

vi att det är svårt för läraren i dennes bedömning av elevens kunskap att bortse från hur 

eleven i fråga beter sig klassrummet. Denna förståelse har gett oss en större inblick i 

svårigheterna gällande lärares bedömning av elevers kunskap. Att ge en elev som presterar 

bra kunskapsmässigt men inte klarar av att bete sig respektfullt gentemot lärare och 

klasskompisar i klassrummet ett högt betyg känns för oss svårt. Då en elev exempelvis 

hindrar arbetsron i klassrummet upprepade gånger på ett störande vis så att klasskamraterna 

känner sig obekväma och därmed inte visar någon som helst respekt för varken sin lärare 

eller de andra eleverna, anser vi det svårt att inte ta någon notis vid detta i betygssättningen. 

Därav anser vi det besvärligt att frångå elevers sätt att bete sig när vi bedömer och betygsätter 

deras kunskap.  

 

Vi är fullt medvetna om att vi som lärare inte får bedöma elevers sätt att agera på skolan, då 

det är enbart deras kunskap vi ska bedöma. Därav inser vi betydelsen av vår roll som lärare 

där vi måste vara rättvisa och bortse från huruvida eleven beter sig enligt vårt tycke 

acceptabelt eller inte. Detta tror vi kan uppfattas orättvist från elevernas sida, säkerligen även 

från lärare då det kan kännas orättvist när en elev som hindrar arbetsron i klassrummet på 

olika sätt, samtidigt som en annan elev gör det den ska, där båda eleverna får samma betyg i 
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slutändan. Det vi menar är att då dessa båda elever får samma betyg trots att de uppvisar helt 

skilda beteenden i klassrummet, tror vi elever och även lärare kan uppfatta som orättvist. 

 

Insikterna vi har skaffat oss genom detta arbete har hjälpt oss att utveckla vår egen roll som 

lärare. Vi kommer i vår framtida yrkesroll att försöka eftersträva att inte bedöma elevens 

sociala färdigheter utan enbart fokusera på dennes kunskaper i vår betygssättning, då detta 

står i läroplanen. Samtidigt kommer vi att ta i beaktan huruvida eleven presterar verbala 

kunskaper i till exempel diskussionssammanhang. Klarar inte eleven av att föra en logisk 

diskussion då bör läraren enligt oss ta med det i sin bedömning. Avslutningsvis har vi fått en 

inblick i de svårigheter gällande betygsättning som följer med läraryrket där det hela tiden 

gäller att vara objektiv och rättvis i sin bedömning. Vi hoppas bära med oss dessa nya 

erfarenheter den dagen vi ska själva vara verksamma lärare. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka föräldrarnas åsikter angående ett 

införande av ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Detta för att det är deras barn 

som berörs av det här omdömet och indirekt därför även av föräldrarna. Tror föräldrarna att 

ett ordningsomdöme skulle bidra till ett bättre klassrumsklimat? Frågan är även huruvida 

föräldrarna vill eller inte vill se ett ordningsomdöme på skolorna i Sverige.  

 

Efter att ha avslutat denna undersökning har vi upptäckt att det skulle vara av intresse att göra 

en jämförelse mellan olika rektorers åsikter i olika delar av Sverige. Därav urskilja om det 

finns någon skillnad mellan storstad och landsbygd samt mellan friskolor och kommunala 

skolor gällande rektorers åsikter angående ett införande av ett omdöme i ordning och 

uppförande.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
1) Hur länge har du arbetat som rektor? Trivs du med ditt arbete? Har du arbetat som 

lärare tidigare i ditt yrkesverksamma liv? Hur många år? 

2) Din allmänna åsikt om betyg? Bör betyg avskaffas eller finnas kvar i skolans värld? 

3) Vad anser du om ett eventuellt införande av ett omdöme i ordning och uppförande? 

Motivera! 

4) Hur ser ett godkänt uppförande i klassrummet ut? Tror du att det är lätt eller svårt för 

lärarna att bedöma detta? 

5) Vilka kriterier ska användas för att bedöma elevens uppförande? 

6) Bör omdömet vara fristående eller ska det ingå i betygskriterierna? Motivera varför! 

7) Vilka positiva eller negativa konsekvenser tror du att ett omdöme i ordning och 

uppförande kan ge på enskilda elever? 

8) Vilka positiva eller negativa konsekvenser tror du att ett omdöme i ordning och 

uppförande kan ge på klassrumsmiljön? På undervisningen? På lärarna? 

9) Hur tror du att ett införande av ett omdöme i ordning och uppförande skulle kunna 

fungera på ”din” skola?  

10) Vilka aktörer tror du är mest positiva/negativa till ett ordningsomdöme? 

11) Hur anser du att ett ordningsomdöme i skolan skall utformas? Motivera. 

12) Hur tror du att elever skulle sköta sig om de fick ett ordningsomdöme i skolan? 

Bättre/sämre? Motivera!  

 
 

 

 

 


