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Förord 
 
 
Vi vill passa på att tacka de fyra lärare som har tagit sig tid att delta i vår undersökning samt 

våra handledare Ingrid Nilsson och Mattias Nilsson samt Claes Ericsson för deras 

engagemang och delaktighet.  

 

Dessutom vill vi tacka varandra som goda samarbetspartners och för alla trevliga 

lunchtillfällen som vi har fått avnjuta under arbetsprocessens gång.  

 

Jimmy Sjöholm och Daniel Svensson 

Halmstad 2007-12-18 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka vilka diskurser lärarna använder sig 

av när de talar om uppförandets betydelse som bedömningsunderlag. Insamlingen av data har 

skett genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare, alla verksamma inom grundskolans senare 

år. Genom diskursanalys har utsagorna sedan kategoriserats och därigenom har mönster 

framträtt som legat till grund för vår slutdiskussion. I undersökningen ger de flesta av lärarna 

uttryck för att de inte saknar några befogenheter för att hantera elevernas mindre acceptabla 

uppförande. Trots denna ståndpunkt ger lärarna ändå uttryck för att de på ett eller annat sätt 

någon gång haft ett behov av att straffa elevernas dåliga uppförande. Något som strider mot 

gällande riktlinjer. Även tre av fyra lärare erkänner öppet att de någon gång vägt in 

uppförande som en del i bedömningen av eleven.  Vi anser att detta kan tyda på att lärare i 

praktiken saknar redskap och befogenheter för att stävja och kontrollera olämpligt uppförande 

bland eleverna. Således tyder mycket på att det forna betyget i ordning och uppförande 

överlevt i den svenska skolan genom att det har bytt skepnad. Idag verkar det leva kvar i det 

fördolda genom att i många fall smygas in som en del av ämnesbetyget.  

 

 
Nyckelord: bedömning, uppförande, ordning, omdöme, befogenheter 
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1 Inledning 
 
 
Under vår tid som lärarstuderande har debatten om uppförande i skolan fått större utrymme i 

media och politik. Så sent som den 27 augusti 2007 vållade förslaget om skriftliga omdömen i 

ordning och uppförande debatt vid kommunfullmäktiges sammanträde i Kalmar (Smedberg, 

2007-08-28). Frågan är hett debatterad, laddad och mer aktuell än någonsin. Sedan slutet av 

1960-talet finns inget betyg i ordning och uppförande i den svenska skolan. Många 

undersökningar visar dock att det lever kvar i form av att lärare väger in elevernas uppförande 

i ämnesbetygen, till exempel Selgheds (2004) undersökning Ännu icke godkänt (se tidigare 

forskning). Detta skulle innebära att en osynlig aktiv diskurs har levt kvar bland lärarna i snart 

40 år. Lärarna hamnar i ett dilemma när de väger in aspekter som uppförande vid 

betygsättning eftersom det strider mot läroplanen. I Skolverkets skrift Likvärdig bedömning 

och betygsättning – allmänna råd och kommentarer kan följande läsas:  

 
Av skrivningarna i läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i ämnet och att bedömning 
och betygsättning ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som utgångspunkt. Det 
innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund 
för betygsättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen ska kunna nås, till 
exempel i form av laborationsarbete. (Skolverket, 2004: 30).  

 

Som blivande lärare är vi därför intresserade av att undersöka de diskurser som lärare 

använder sig av för att legitimera ett sådant agerande. Hur uttrycker sig lärarna om bedömning 

av uppförande och vilka erfarenheter har de kring området? Detta är intressanta 

frågeställningar som inte har studerats i någon större utsträckning tidigare (se tidigare 

forskning).  

 Under hela arbetsprocessen har vi arbetat tillsammans och all text har arbetats fram 

gemensamt. Eftersom Daniel har läst kursen vetenskaplig teori och metod där 

examinationsuppgiften bestod i att skriva metod- och teoriavsnitten har han dock arbetat och 

fördjupat sig mer i dessa bitar.  

 
1.1 Syfte 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka fyra lärares diskurser kring bedömning av 

uppförande och deras egna erfarenheter, om det är något de idag tillämpar i någon form samt 

vilka argument de använder sig av för att legitimera en sådan bedömning. Dessutom vill vi 

lyfta fram det dilemma som många lärare hamnar i när de väger in personlighet i 

bedömningen av en elev, något som strider mot läroplanens riktlinjer.   
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1.1.1 Frågeställning 
 
Med hänsyn till ovanstående syfte har vi valt att formulera följande frågeställning som central 

utgångspunkt i vårt arbete.  

• Sker det någon form av bedömning av uppförande i skolan, hur resonerar och agerar 

lärarna kring detta och vilka argument använder de sig av för att legitimera ett sådant 

handlande? 
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2 Tidigare forskning 
 
 
Efter tillägnandet av en mängd forskning står det klart att vårt valda ämne inte fullt ut berörs 

av någon tidigare forskningsstudie. Det som har studerats är framförallt olika aspekter av 

bedömning och betygsättning. Vissa kan likväl nyttjas för vår studie eftersom det finns vissa 

beröringspunkter med vårt specifika ämne.  

 En viktig utgångspunkt för vår studie är Selgheds doktorsavhandling Ännu icke godkänt 

där det framkommer att ungefär 25 % av lärarkåren även väger in aspekter som beteende och 

personlighet vid betygsättning (Selghed, 2004: 175, 195). Lärarna i hans undersökning anser 

att endast elevernas kunskapstillägnande och resultat utgör ett alltför snävt betygsunderlag 

(Selghed, 2004: 164). Selghed lyfter också fram vissa resultat från internationella forskningar 

där det framgår att betygsunderlaget kan bestå av ett hopkok av aspekter hos eleven som 

många gånger strider mot gällande bedömningsprinciper. Två vanligt förekommande aspekter 

som vägs in i betyget tycks vara elevens ambition och ansträngning (Selghed, 2004: 82-83).  

 Tydligt i styrdokumenten framgår det att lärarna endast ska betygsätta elevernas kunskaper 

inom det aktuella skolämnet. Det är denna så kallade formella kompetensen som ska utgöra 

grund för betygsättningen. Som svar på detta skriver Selghed att styrdokumenten efter hand 

får en alltmer undangömd betydelse vid betygsättningen. Istället får lärarnas egen erfarenhet 

av bedömning mer genomslagskraft, något som oftast utvecklas i strid med de officiella 

anvisningarna. Enligt Selghed sätts betyg mer med hjärtat än med hjärnan (Selghed, 2004: 84-

85, 182-183).  

   Annan forskning belyser också elevernas syn på vad de tror lärarna väger in i betyget. 

Resultatet visar att 100 % av den tillfrågade elevgruppen anser att frånvaro, blyghet och 

uppförande påverkar deras betyg (Ahlsten, 2005: 26). En Sifo-undersökning bekräftar 

Ahlstens resultat även på generell nivå där majoriteten av tillfrågade svenskar tror att 

uppförandet spelar en viktig roll för betyget (Wijnbladh, 2006, 09, 15).  

 Ahlsten hävdar att det troligtvis finns ett stort mörkertal av lärare som väger in aspekter 

som personlighet och beteende vid betygsättning. Detta är inte ett korrekt förfaringssätt enligt 

styrdokumenten vilket medför att lärarna ogärna medger att de använder sig av elevens 

uppförande som betygsunderlag. Det är därför rimligt att tro att betydligt fler än en fjärdedel 

av de intervjuade lärarna i Selgheds undersökning använder sig av ett underlag baserat på 

både kunskap och elevbeteende (Ahlsten, 2005: 26).    
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Trots att betyg i ordning och uppförande slopades i samband med införandet av Lgr69, 

lyfter Selghed (2004: 85) fram det faktum att det verkar som om betyget i ordning och 

uppförande har överlevt genom att lärare har ”bakat in” det i ämnesbetygen.  

Detta är något som intresserar oss och genom detta arbete hoppas vi ta reda på om det kan 

föreligga på detta vis.  
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3 Bakgrund 
 
 
I det här kapitlet har vi valt att framställa uppförandebegreppet utifrån tre olika perspektiv. 

Dels tar vi upp definitionen av närliggande och användbara begrepp såsom uppförande, 

disciplin och ordning. Därefter beskrivs hur skolan och samhället har sett på uppförande ur 

såväl ett historiskt som nutida perspektiv.  

  
3.1 Begreppsdefinitioner 
 
Under arbetets gång har det framgått att ett flertal begrepp på olika sätt används likvärdigt och 

därmed riskerar att skapa viss förvirring. Därför är det av vikt att klargöra dels generella men 

också specifika definitioners betydelse för just detta arbete. 

 Till att börja med tittar vi lite närmare på begreppet ordning. Generellt sett ses ordning inte 

ur ett skolperspektiv. Efter viss efterforskning fann vi dock i Natur och Kulturs svenska 

ordbok (2001: 703) en applicerbar definition, vilken omfattar när människor är lugna och inte 

bråkar. Bengtsson och Lindmark (2006: 2) ger i sitt examensarbete Tyst i klassen! en egen 

definition av begreppet ordning. Enligt dem är ordning i klassrummet ”när eleverna gör det 

som förväntas av dem utan att konflikter uppstår”. Disciplin i sin tur är den ordning som 

behövs för att en effektiv undervisning ska kunna genomföras i skolan (Nationalencyklopedin, 

1991: 16).    

I Natur och Kulturs svenska ordbok (2001: 1099) står det skrivet att uppförande är ”ett sätt 

att vara mot andra människor, t.ex. trevlig eller otrevlig”. Likaså framgår i 

Nationalencyklopedins ordbok (1996: 457) att uppförande är ett ”sätt att bete sig”.  

 Ett närliggande begrepp blir således beteende som i sin tur definieras som ett ”iakttagbart 

sätt att uppföra sig hos person eller djur” (Nationalencyklopedins ordbok, 1995: 137). 

Cirkelresonemanget har nu fullbordats och vi har tydliggjort att uppförande och beteende 

existerar i ett beroende av varandra. För att göra någon åtskillnad tolkar vi det som att 

uppförande, eller att uppföra sig, är ett sätt att vara mot andra medan beteende, eller att bete 

sig, är att vara eller göra på ett visst sätt som kan iakttas av andra. Som vi märker är 

uppförandebegreppet mer inriktat på relationer människor emellan och lämpar sig därför väl 

för vår studie då den äger rum i skolmiljön, där relationsskapande har en central betydelse.   
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3.2 Ordning och uppförande i ett historiskt perspektiv 
 
Av intresse för vår undersökning har varit att studera hur bedömning av uppförande har 

kommit till uttryck genom tiderna i den svenska skolan. Uppförandebetyget härstammar från 

tidigt 1800-tal och enligt Andersson (1999: 13) vilade det tidigare bedömningsunderlaget i 

stor utsträckning på hela elevens personlighet. I slutet av 1800-talet infördes separata betyg i 

ordning (A= mycket god, B= god, C= mindre god) och uppförande (A= mycket gott, B= gott, 

C= mindre gott, D= klandervärt) (Selghed, 2004: 48). All betygssättning i ordning och 

uppförande i Sverige har utgått från det absoluta betygssystemet där det var upp till läraren att 

bestämma och avgöra i vilken utsträckning eleverna förtjänade ett visst betyg (Andersson, 

1999: 15).  

 Normalbetyget ansågs vara A och erhölls vanligtvis när det inte fanns anledning till några 

anmärkningar. Enligt Ängerteg (2007: 22) var det svårt för lärarna att urskilja vad som skulle 

ingå i de båda betygen samt hur gränsdragningen dem emellan skulle se ut. Dessutom skulle 

lärarna ta hänsyn till elevernas skolsituation samt ålder. Några konkreta exempel som kunde 

ge upphov till anmärkning var sen ankomst, tydligt slarv med läxläsning och oaktsamhet med 

skolans och klasskamraternas ägodelar. Den åtskillnad som möjligtvis kunde göras var att 

uppförandebetyget var överordnat ordningsbetyget. Upprepade oordningsförteelser likställdes 

med ett dåligt uppförande vilket kunde få till följd att även uppförandebetyget sänktes.  

 Under 1940- och 1950-talet blossade debatten upp om ordnings- och uppförandebetygens 

vara eller icke vara. I en undersökning som genomfördes 1957 framkom det att betygen i 

ordning och uppförande var viktiga för arbetsgivarna då de vid framtida anställningar 

eftersökte den typen av karaktärsbedömning. Dessutom önskade de därtill skriftliga omdömen 

som på ett djupare plan kunde beskriva elevernas egenskaper vad gällde kontakt- och 

samarbetsförmåga, uthållighet, envishet, energi, noggrannhet och flit (Andersson, 1999: 23, 

28-29).   

 Skolberedningen förhöll sig villrådig inför ett sådant förfaringssätt. De menade att sådana 

bedömningar var alltför starkt kopplade till vissa specifika situationer, i elevernas fall en 

specifik skolsituation. Dessutom är en elevs uppförande inte givet för en bestämd tid framöver 

då det konstant är under förändring (Andersson, 1999: 23).         

 Ytterligare motsättningar förekom då skolberedningen uttryckte tvivel om man 

överhuvudtaget skulle väga in faktorer som personlighet vid betygsbedömning. Sådana 

faktorer ansågs stämpla eleven för lång tid framöver. Trots att betygen i ordning och 
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uppförande av många ansågs vara de viktigaste betygen riktades kritik mot att de kunde 

innebära stora hinder för elevens framtida yrkesmöjligheter (Andersson, 1999: 23). 

 I takt med att kritiken växte mot betygen i ordning och uppförande började även vissa delar 

av lärarkåren ge sin syn på saken. Exempelvis kunde följande läsas år 1956 i folkskollärarnas 

facktidskrift:   

 
…jag skulle anse det för en mycket stor olycka för svensk skola, om hans förslag går igenom. I 
uppförandebetyget finns latent ett medel till förbättrande av den nuvarande nästan hopplösa 
situationen på disciplinfronten, bara vi använder det rätt. Att slopa uppförandebetyget, det är att 
kapitulera inför tygellösheten, att vägra ta vår del av ansvaret för utvecklingen. Jag hoppas, att jag 
åtminstone under de år, som återstår av min lärargärning, ska slippa få bevittna, hur Sveriges lärare 
med öppna ögon slänger yxan i sjön (Andersson, 1999: 23-24). 

 
Uppenbarligen visar citatet ovan att betygen i ordning och uppförande ansågs vara ett 

betydelsefullt sätt för läraren att kontrollera eleven. Detta befästs i 1957 års skolberedning där 

dessa betygs existens legitimeras som en hjälp i lärarnas disciplinerande arbete (Andersson 

1999: 28). Trots missnöjet bland lärarkåren utförde Skolöverstyrelsen på försök ett slopande 

av betygen i ordning och uppförande i gymnasiet, som efter ett lyckat utfall ledde fram till ett 

totalt avskaffande på gymnasienivå år 1964 (Andersson, 1999: 24). 

Sex år tidigare, år 1958, förbjöds agan i skolan (Segerberg, 2007: 2). Till följd av detta 

samt avskaffandet av betygen i ordning och uppförande på gymnasiet slopades de även i den 

nya läroplanen för grundskolan, Lgr69, som trädde i kraft läsåret 1970/71 (Ängerteg, 2007: 

22). I och med detta hade lärarkåren i slutet av 1960-talet förlorat två av sina viktigaste 

redskap för att kontrollera och påverka elevernas uppförande (Segerberg, 2007: 2). 

Avskaffandet blev en symbol som slutgiltigt satte punkt för den gamla auktoritära skolan 

(Segerberg, 2007: 5).        

 
3.3 Den moderna synen på uppförande 
 
Trots att den auktoritära skolan avskaffades för ett antal år sedan har vår efterforskning visat 

att debatten har fortlevt. Exempelvis föreslog Beatrice Ask 1991 ett tilläggsdirektiv till 

betygsberedningen där ett återinförande av ordnings- och uppförandebetyg borde övervägas i 

det nya målrelaterade betygssystemet (Andersson, 1999: 68).       

Det är lätt att konstatera att det inte bara är skolan som är under ständig förändring utan 

även samhället, vilket medför att de egenskaper som efterfrågas varierar med tiden. Rothstein 

skriver i Göteborgs Posten (2007-02-26) att idag behöver samhället inte dåtidens lydiga, 

vattenkammade och strömlinjeformade människor som blint följer minsta vink. Det som 

istället efterfrågas på dagens arbetsmarknad är kreativa människor som vågar kritisera och 
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utmana rådande tankemönster. Rothstein föreslår därför att skolan istället för betyg i ordning 

och uppförande borde ge något slags omdöme på elevernas samarbetsförmåga.          

 Vi ser att det råder oenighet bland samhällets aktörer, men det kan dock konstateras att 

personlighetsfaktorerna är på stark frammarsch. Detta märks inte minst i exempelvis 

platsannonser där kvalitéer som samarbetsförmåga, flexibilitet och en utåtriktad personlighet 

är bland de viktigaste aspekterna som efterfrågas. Likaså kräver vissa högskoleutbildningar 

antagningsintervjuer där personligheten kan bli avgörande vid urvalsprocessen (Andersson, 

1999: 68). 

 I den nuvarande läroplanen Lpo94 (Skolverket, 2006: 14) betonas att skolan ska sträva 

efter att eleverna ska främja sin kunskapsmässiga och sociala utveckling genom att ta ett 

större eget ansvar för det egna arbetet och skolmiljön. Till trots den stora efterfrågan på social 

kompetens har vi inte i styrdokumenten kunnat finna hur läraren ska uppnå detta på något 

utförligare sätt. Det vi har funnit om elevens sociala utveckling återfinns i samband med 

avsnittet om bedömning och betyg. Där framhålls att det är vid utvecklingssamtal som läraren 

främst ska ta upp och diskutera elevernas sociala utveckling (Skolverket, 2006: 16).      

 Klart är att lärarnas befogenheter är starkt begränsade. Vilka redskap har då lärare för att 

handskas med disciplinära problem? I Grundskoleförordningen står följande: 

 
Kap 6: 9 § Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, skall 
läraren uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta 
elevens vårdnadshavare.  
  Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående 
undervisningspass eller låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter skoldagens 
slut (Forkman, 2000: 108). 
 
Kap 6: 10 § Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till upprepade 
förseelser eller en allvarligare förseelse, skall saken dels anmälas för rektor, dels hänskjutas till 
elevvårdskonferensen. Konferensen skall efter kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få 
eleven att bättra sig genom åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden.  
  Om detta inte hjälper skall elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till styrelsen för 
överväganden om lämplig åtgärd (Forkman, 2000: 108).  

 
Som kan läsas i ovanstående utdrag ur Grundskoleförordningen är paragraferna skrivna på ett 

övergripande sätt. Exempelvis definieras inte vad en mindre förseelse eller ett olämpligt 

uppträdande innebär. Uppenbarligen är det lärarens uppgift att tolka lagtexten och utefter sina 

egna premisser sätta gränserna för vad som är acceptabelt uppförande.  

Folkpartiet menar att dessa befogenheter inte räcker till och syftar på det faktum att många 

lärare i smyg väger in bedömningar av elevernas sociala uppförande i ämnesbetygen. De 

hävdar att lärare vill göra en åtskillnad mellan elever som visar intresse, engagemang och 

fungerar socialt gentemot de som inte gör det. När detta görs förstår inte alltid eleverna varför 
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de får det lägre betyget och inte heller vad de kan göra åt situationen. Folkpartiet vill därför 

att ämnet avdramatiseras och att det införs ett speciellt omdöme i skolan som inkluderar 

samarbetsförmåga, personligt ansvar och social kompetens (Folkpartiet, 2006: 9). 

Det är mot bakgrund av ovanstående läsning som vi har intresserats av ämnet och valt att 

inrikta oss på lärares legitimering av att väga in elevers uppförande i ämnesbetygen samt vilka 

erfarenheter de har av detta och hur de resonerar kring uppförande i den svenska skolan. 
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4 Metod och teori 
 
 
För den här undersökningen har en kvalitativ intervju och metod valts. Enligt Trost (2005: 14) 

är en kvalitativ undersökning lämplig om man är intresserad av att förstå de sätt människor 

reagerar och resonerar på samt om man vill särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster. Under lång tid har de kvalitativa studierna inte haft samma status och 

trovärdighet som de kvantitativa (Trost, 2005: 8, 16), men Alvesson & Sköldberg (2007: 10) 

lyfter i sin bok Tolkning och reflektion fram, att idag är de kvalitativa metoderna väl 

etablerade och accepterade och därför är det inte nödvändigt att motivera deras 

existensberättigande.  

Metoden som har valts för att analysera och bearbeta det undersökta materialet är 

inspirerad av diskursanalysen och i synnerhet underkategorin diskurspsykologi. Anledningen 

till att vi inte följer den diskursanalytiska metoden fullt ut är att det är en omfattande 

vetenskaplig inriktning (Nylén, 2005: 38) som är tidskrävande (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 117). Detta gör det omöjligt för oss att sätta oss in i metoden fullt ut under den 

begränsade tid vi har till förfogande för att genomföra den här studien.  

 När man arbetar med diskursanalys utgår man från ett paket där både metod och teori ingår. 

För vår studie lämpar sig det som inom diskursanalysen kallas för diskurspsykologi. Den i sin 

tur är sammanlänkad med socialkonstruktivismen som kommer att utgöra grunden för vår 

teoretiska utgångspunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10-11). 

Empiriinsamlingen sker genom kvalitativa intervjuer som bandas, transkriberas och 

analyseras, något som lämpar sig bra för diskursanalyser (Alvesson & Sköldberg, 2007: 283; 

Nylén, 2005: 42).  

Nedan kommer vi att gå närmare in på vad diskursanalys och diskurspsykologi innebär. Vi 

kommer i anslutning till de avsnitten att förklara de teoretiska utgångspunkterna och därefter 

gå in på vad som menas med kvalitativ intervju. Vi kommer även att motivera vårt urval samt 

förklara studiens tillvägagångssätt.  

 
4.1 Diskursanalys  
 
Som vi har nämnt ovan är vår metod inspirerad av diskursanalysen. Det första man behöver 

veta när man arbetar med diskursanalys är vad en diskurs är. Svenska Akademiens Ordlista 

(2006) ger en allmän tolkning av ordet diskurs och framhåller att det är ett sätt att resonera 

inom ett visst område. Burr (2003) ger följande vetenskapliga beskrivning av en diskurs: 
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…a multitude of alternative versions of events are potentially available through language, this 
means that, surrounding any one object, event, person etc. there may be a variety of different 
discourses, each with a different story to tell about the object in question, a different way of 
representing it to the world (Burr, 2003: 64). 
 

Hon menar att saker och händelser kan beskrivas på olika sätt beroende på de diskurser som 

omger dem. Winther Jørgensen & Phillips (2000: 7) talar om att språket är strukturerat i olika 

mönster och dessa följer vi när vi agerar i olika sociala miljöer. De ger exempel på två typer 

av diskurser: politisk och medicinsk. Inom politiken talar man på ett visst sätt och inom 

medicin på ett annat. Sammanfattningsvis menar Winther Jørgensen & Phillips (2000: 7) 

att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.  

 Börjesson & Palmblad (2007: 13) tar upp några grundfrågor som man kan använda sig av 

när man arbetar med att identifierar diskurser. Man kan fråga sig hur det talas och berättas om 

verkligheten, vilka versioner man kan urskilja samt hur de står i relation till varandra. 

Diskurserna i sin tur förändras hela tiden genom kontakt med andra diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 13). 

 Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000: 7) är ett problem att det inte i någon större 

utsträckning råder enighet om vad en diskurs är eller hur den ska analyseras. De ser emellertid 

att diskursanalysens uppgift är att undersöka de mönster som ger upphov till de olika 

diskurserna. Det gäller att granska de språkliga processer som formar oss socialt och ta reda 

på hur dessa kan sättas in i ett socialt och historiskt sammanhang (Nylén 2005: 38). Det som 

menas är att man som forskare undersöker hur människor använder sig av språket i olika 

situationer och samtidigt utforskar dess mönster och strukturer språket ger upphov till.  

Diskursanalysen är ointresserad av själva aktörerna, i vårt fall intervjupersonerna. Ett sätt 

att utnyttja diskursanalysen är till exempel att ta reda på vilka tvingande normer som den 

rådande diskursen i samhället skapar (Bergström & Boréus, 2005: 328). Exempelvis kan den 

rådande diskursen i skolan vara att man inte ska tala öppet om bedömning av uppförande. 

Ämnet är tabubelagt och det kan leda till att lärarna mot sin vilja formar sin diskurs efter den i 

samhället rådande diskursen. 

Utgångspunkten för forskningsinriktningen är att man aldrig kan nå verkligheten utanför 

diskursen och därför är det naturligt att det är diskursen som ska analyseras. Diskursanalysen 

är därför inte intresserad av vad som är sant eller falskt för den aktuella intervjupersonen. 

Enligt diskursanalysen är det naturligt med motsägelser och det viktiga är då att lyfta fram och 

analysera variationerna i uttalandena istället för att intressera sig för den bakomliggande 

verkligheten eller orsakerna till uttalandena (Alvesson & Sköldberg, 2007: 281-283).  
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I vår studie handlar det om att undersöka vilka som är de rådande diskurserna bland lärarna 

om bedömning av uppförande. Winther Jørgensen & Phillips (2000: 14, 28) beskriver det 

genom att forskaren undersöker hur olika personer strategiskt använder sina diskurser för att 

framställa sig själva och världen i ett socialt sammanhang samt vilka konsekvenser 

diskurserna får. Widerberg (2002: 174) lyfter fram att en diskursanalys av en 

intervjutranskription kan säga en hel del om de diskurser som den intervjuade försöker leva 

efter och därmed också en del om de dominerande diskurserna i samhället. På så vis kan man 

också få reda på en del om spänningar och konflikter mellan olika diskurser.  

Ett problem vid diskursanalyser är att avgöra var en diskurs slutar och var en annan börjar. 

När man påbörjar en studie bör man dock ha en idé om var gränsen mellan diskurserna ska gå 

och Winther Jørgensen & Phillips (2000: 136-137, 140) betonar att diskurser är någonting 

som man inte finner i verkligheten utan det är någonting som forskare skapar utifrån sin 

studies syfte för att bilda en ram för undersökningen. I sin rapport dokumenterar man sedan 

att man har gjort en rimlig avgränsning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 137). I början av 

vår studie hade vi en idé om vilka typer av diskurser vi kunde träffa på i skolorna. Dessa har 

sedan utvecklats och förändrats under arbetsprocessens gång. De kategorier vi har funnit har 

vi valt att presentera i uppsatsens resultatdel. Våra kategorier får inte ses som absoluta 

sanningar eftersom våra egna diskurser även kan påverka hur den intervjuade väljer att tala 

om någonting, detta då vi intar två olika roller. Dels är vi som blivande lärare en del av det 

undersökta, men samtidigt också den undersökande forskaren. Genom att vi tidigare har 

kommit i kontakt med två av lärarna under vår utbildning är vår förhoppning att vår relation 

till dem gör att de delger sina egna diskurser och inte skoldiskursen, den diskurs som 

förväntas av dem som lärare.   

Winther Jørgensen & Phillips (2000: 134) föreslår att man i sin studie inför en 

diskursordning som kan sätta ramarna för analysen. En diskursordning innefattar olika 

diskurser som delvis täcker samma terräng och kan användas för att kartlägga vilka diskurser 

som finns tillgängliga i en viss social miljö. Diskursordningen är överordnad och oftast tydligt 

avgränsad och man kan använda den som ram för sin studie och utifrån diskursordningen 

ringa in en grupp diskurser. Ett exempel på en diskursordning kan vara ”sjukdomsbehandling” 

och två diskurser som ingår i diskursordningen kan vara ”medicin” och ”alternativ 

behandling” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 110, 134-135, 137).  

Som forskare bör man försöka inta en viss distans till det man undersöker. Ofta rör det sig 

om någonting som ligger nära en själv vilket kan göra att man som forskare ser vissa saker 
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som självklara och därmed inte lägger märke till dem trots att de har betydelse för analysen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 28). 

 När det gäller diskursanalyser finns det ingen färdig procedur för hur empiriinsamlingen, 

analysen eller forskningsdesignen ska utformas. Det får avgöras utifrån studiens specifika 

syfte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 81).  

 
4.1.1 Diskurspsykologi 
 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000: 31, 66, 97) kan diskursanalysen delas in i 

diskurspsykologi, diskursteori och kritisk diskursanalys. I vårt fall är det diskurspsykologin 

som lämpar sig bäst utifrån vår studies syfte eftersom dess fokus ligger på den sociala 

interaktionen mellan människor och dess syfte är att studera hur språket och diskurserna 

används i samtalet (Burr, 2003: 16-17). Man är intresserad av hur människor bygger upp sina 

redogörelser för att passa ett visst syfte och vilken språklig verktygslåda de har tillgång till. 

Verktygslådan får betydelse för hur människor motiverar en speciell version av en händelse, 

ursäktar eller godkänner deras beteende, avvärjer kritik eller på annat sätt upprätthåller en 

trovärdig ställning i en interaktion (Burr, 2003: 126-127). Syftet är att identifiera de argument 

och retoriska mönster som de deltagande i studien använder sig av (Burr, 2003: 150). Vi vill 

med vår undersökning ta reda på hur lärarna motiverar och legitimerar sitt handlande vid en 

eventuell bedömning av uppförande samt vilka argument de använder sig av i de fall deras 

egna diskurser kring bedömning av uppförande får större genomslagskraft än Skolverkets 

direktiv. 

Diskurspsykologin utvecklades utifrån socialpsykologin och ifrågasätter det kognitivistiska 

synsättet. Till skillnad från kognitivismen som anser att språket konstrueras isolerat inom 

individen genom mentala processer anser diskurspsykologin att språket skapas genom sociala 

aktiviteter. Enligt diskurspsykologin är vårt sätt att förstå världen inte universellt utan beror 

på vår historiska och sociala bakgrund. Detta i motsats till kognitivismen som ser människan 

som en autonom individ som genom mentala processer iakttar världen för att samla kunskaper 

och erfarenheter som sedan ligger till grund för individens sätt att uppfatta världen. Inom 

kognitivismen ser man även individen skild från samhället. Jaget är självständigt och 

avgränsat medan diskurspsykologin förespråkar jaget som socialt där en tydlig gräns mellan 

den yttre världen och individens inre psykologiska värld saknas. Sammanfattningsvis kan vi 

säga att diskurspsykologin och socialkonstruktionismen anser att attityder, identiteter och 

sociala grupper konstrueras genom social interaktion som beror på individens sociala 

omgivning och specifika historia. Identiteterna är inte fasta utan flexibla och förändras 
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ständigt. Kognitivismen ser istället att individens handlingar och attityder beror på inre 

tankeprocesser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 97-108). 

När det gäller empiriinsamlingen är halvstrukturerade intervjuer som transkriberas och 

analyseras en lämplig metod enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000: 118). Detta eftersom 

de intervjuade får tala fritt i stor utsträckning, vilket leder till omfattande redogörelser som är 

en bra utgångspunkt när man ska finna de diskursiva mönstren.  

Under själva analysen läser man igenom sitt textmaterial flera gånger för att på så vis 

identifiera olika teman eller kategorier som har gemensamma drag. Under processens gång 

förkastar man vissa teman medan andra tillförs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 122).    

Nylén betonar att det inte heller finns några riktlinjer för hur empirin ska presenteras utan 

det beror också på syftet och vilken typ av empiri som har använts. Det som däremot 

förväntas är att en mindre eller större mängd ordagrant återgivna texter/citat bör återfinnas i 

rapporten (2005: 43). Citaten bör varvas i rapporten med detaljerade redogörelser där 

tolkningen binder samman de analytiska påståendena med de specifika textutdragen.  

 
4.2 Teoretiska utgångspunkter: Socialkonstruktionism 
 
Grunden för diskursanalysens alla forskningsinriktningar är socialkonstruktionismen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 11) och vi ska i det här avsnittet närmare förklara vad som 

kännetecknar socialkonstruktionismen. Det socialkonstruktionistiska angreppssättet är ganska 

stort och därför saknas en gemensam definition (Burr, 2003: 2).  

De gemensamma kännetecknen inom socialkonstruktionismen är att man inte ser kunskap 

som objektiv. Vår kunskap är därför inte en spegelbild av verkligheten utan ses som en 

produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Vi kan inte anta att vår kunskap är en objektiv 

sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 11). Ingen människa kan stiga ut ur 

mänskligheten och betrakta världen utifrån (Burr, 2003: 152). All vår kunskap utvecklas 

utifrån ett visst specifikt synsätt och tillsammans med andra. Burr ger ett exempel. Ett 

matrumsbord kan enligt en person vara gjort av bra virke, en annan person anser det vara för 

litet för att vara praktiskt medan en tredje person säger att det har en modern design. Enligt 

socialkonstruktionismen är alla ovannämnda uttalanden lika sanna, alla talar utifrån olika 

utgångspunkter och sitt sätt att se på världen (Burr, 2003: 6-7). 

Detta innebär att socialkonstruktionismen innefattas både av den ontologiska inriktningen 

kritisk realism samt det som inom epistemologin kallas för empirism. Den kritiska realismen 

anser att verkligheten existerar skilt från våra iakttagelser av den. Vår subjektivitet, fördomar 

och förkunskaper i sin tur begränsar den direkta uppfattningen av världen. Empirismen 
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förklarar att vi föds som oskrivna blad och att kunskapen inhämtas genom människans sinnen 

och erfarenheter (Patel & Davidsson, 2003: 16-17).       

 Tanken inom socialkonstruktionismen är att det existerar en fysisk värld, men den får bara 

betydelse genom diskurser. Ett exempel är översvämningar som är en fysisk händelse som 

sker oberoende på hur människor tänker eller talar om den. När människor försöker ge 

översvämningen en betydelse placerar sig översvämningen i en diskurs. En del människor 

kommer att bygga på en meteorologisk diskurs där orsaken till översvämningen är den 

omfattande nederbörden medan andra kommer att bygga betydelsen på en religiös diskurs där 

översvämningen ses som ”Guds vilja”. Sammanfattningsvis kan vi säga att en händelse som 

sker vid en specifik tidpunkt kan tillskrivas mening utifrån ett antal olika perspektiv eller 

diskurser. Det finns en fysisk och materiell värld men den får bara mening genom olika 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 15-16, 104).        

Socialkonstruktionismen menar att vårt sätt att förstå världen vi lever i beror på vår historia 

och det samhälle och den kultur vi lever i. Vår kunskap skapas och upprätthålls genom social 

interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 104). Burr (2003: 4) skriver att all förståelse 

och kunskap är historiskt och kulturellt relaterad och därför kan man inte avgöra vilken 

kunskap som är den sanna. Varje kultur skapar sin kunskap och vi kan inte anta att vårt sätt att 

förstå världen är bättre än andra kulturers sätt. Ett exempel kan vara ordet sjuk. När är vi 

egentligen sjuka? I vår kultur går ofta gränsen när man inte klarar av att arbeta. Många gånger 

är man ”frisk” fastän man har en förkylning. Andra kan ha varit sjuka under en lång tid utan 

att veta om det. När blev de sjuka? När de drabbades eller när de fick diagnosen? Här beror 

betydelsen av ordet sjuk på de normer och värderingar som finns i vår omgivning (Burr, 2003: 

37). Som vi ser beror betydelsen av den specifika situationen och det går inte att säga vilket 

som är rätt eller fel.  

Som nyfödda placeras vi i ett samhälle där det redan finns en färdig struktur av ramar och 

kategorier som vi inom samhället använder oss av. Därför påverkas vårt sätt att se på världen 

av de personer som omger oss och som vi samtalar med (Burr, 2003: 7-8). Ett exempel som 

illustrerar detta kan vara ilska. Vårt beteende beror inte bara på vår personlighet utan även till 

stor del på vår omgivning. Hur mycket ilska vi kommer att visa bero till stor del av den 

situation vi befinner oss i. Det är tydligt att vi uppför oss, tänker och känner på olika sätt 

beroende på vem vi är med och vad vi gör (Burr, 2003: 31, 128). 

Även vår identitet konstrueras utifrån vår sociala omgivning och de diskurser som regerar 

där. Till exempel kan en kultur associera en gammal person med visdom och respekt medan i 

en annan kultur ses personen sakna utveckling (minne, status, makt och förmåga till rörelse). 



 20 

Vår identitet är ständigt i förändring och omformas efter vår sociala omgivning (Burr, 2003: 

106-109).  

Enligt socialkonstruktionismen finns det inte något som kan kallas objektiv fakta utan all 

kunskap utvecklas utifrån ett visst perspektiv och socialkonstruktionismen ses som ett 

alternativt sätt att beskriva världen (Burr, 2003: 6).   

 
4.3 Kvalitativa intervjuer 
 
Som vi tidigare nämnt är intervjuer en lämplig metod att samla in empirin till en diskursanalys. 

För vår studie ansåg vi det vara ett bra tillvägagångssätt att göra kvalitativa intervjuer. Detta 

eftersom det är en lämplig metod om man är intresserad av hur personer talar om ett speciellt 

område, och utifrån dessa ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld 

(Kvale, 2007: 14). I den kvalitativa intervjun lyckas intervjuaren genom sina frågor och sitt 

lyssnande få fram grundligt prövade kunskaper (Kvale, 2007: 13) och intervjuerna 

kännetecknas av att man genom relativt enkla och raka frågor får komplexa och innehållsrika 

svar (Trost, 2005: 7).  

 Enligt Johansson & Svedner (2004: 25-26) kan en intervju gå fel på två olika sätt. Dels kan 

den intervjuade välja att inte tala sanningsenligt och därmed ge missvisande svar. Den andra 

aspekten är att vi som intervjuare pressar våra åsikter på den intervjuade eller vinklar frågorna 

så att alla aspekter av frågeområdet inte belyses.   

 Före intervjun bör man ha förberett sig grundligt. Vid själva intervjusituationen är det 

viktigt att intervjuaren försöker skapa en bra kontakt och ett bra samspel med den intervjuade, 

något som kan vara avgörande för hela intervjun. Den intervjuade måste känna sig trygg om 

man ska lyckas få henne eller honom att tala fritt om sina känslor och upplevelser. Som 

intervjuare bör man lyssna uppmärksamt, visa förståelse och intresse samt respekt inför det 

som den intervjuade säger (Kvale, 2007: 118-120).    

När det gäller kvalitativa intervjuer finns det inga specifika modeller eller regler som man 

kan följa, den präglas av öppenhet (Kvale, 2007: 19, 82). Hur man går tillväga måste 

bestämmas utifrån studiens frågeställning och det teoretiska perspektivet (Trost, 2005: 15).  

Vanligtvis anses en kvalitativ intervju vara halvstrukturerad och med det menas att 

intervjuaren i förväg har konstruerat en intervjuguide med antingen olika teman eller specifika 

frågor som ska behandlas under intervjun. Under intervjun ser intervjuaren till, genom att 

ställa korta och enkla frågor, att inget tema utelämnas. Därmed får den intervjuade i stor 

utsträckning styra intervjun (Kvale, 2007: 32, 121, 123). Vanligtvis spelas intervjun in på en 

bandspelare vilket gör att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun och den intervjuade. 



 21 

Intervjun transkriberas därefter och texten kommer att utgöra grunden för analysen. (Kvale, 

2007: 32, 147).  

 
4.4 Urval 
 
Med anknytning till en diskursanalys urval skriver Börjesson & Palmblad (2007: 19) att man 

ska använda sitt material för studiens syfte och därför är inget material mer autentiskt än det 

andra. De orden ger oss ganska stort utrymme att själva välja vårt urval. Urvalet i kvalitativa 

undersökningar skiljer sig ganska mycket från urvalet i kvantitativa studier eftersom man 

vanligtvis är helt ointresserad av att göra ett statistiskt representativt urval (Trost, 2005: 117).  

För vår undersökning har vi valt att göra ett så kallat bekvämlighetsurval vilket är både en 

praktisk och vanlig metod enligt Trost (2005: 120). Den går ut på att använda sig av de 

kontakter man har i samhället. Ett problem som ofta uppstår när man ska göra intervjuer är 

hur stort urvalet ska vara. Det man måste ta hänsyn till är studiens syfte och hur mycket tid 

man har till sitt förfogande (Trost, 2005: 122). Trost betonar att kvalité är viktigare än 

kvantitet vid kvalitativa intervjuer och därmed är det bättre med ett litet antal intervjuer med 

uttömmande svar (2005: 123). Kvale löser urvalsdilemmat på ett enkelt sätt: ”intervjua så 

många personer som behövs för att ta reda på vad man vill veta” (2007: 97). I de flesta fall av 

kvalitativa intervjuer är man ute efter en så stor variation som möjligt bland sitt urval för att 

gynna sitt forskningsmaterial (Trost, 2005: 117). Winther Jørgensen och Phillips (2000, 117) 

lyfter fram att oftast behövs endast ett litet urval för att ta reda på de diskursiva mönstren man 

är intresserad av och därför kan ett stort urval innebära extra arbete utan att resultatet för den 

delen förbättras.   

Vi bestämde oss för att fyra djupintervjuer var rimligt att genomföra med tanke på den tid 

vi hade till vårt förfogande. Skulle vi behöva mer material var det inget som hindrade oss från 

att göra fler intervjuer vid ett senare tillfälle. För att få större spridning bestämde vi oss för att 

intervjua lärare på två olika högstadieskolor i en västsvensk kommun som vi har valt att kalla 

Alfaskolan och Betaskolan. Kravet för vårt urval var att skolorna skulle vara ganska olika 

med avseende på socialt område. Betaskolan ligger i ett mindre samhälle på landsbygden där 

de flesta bor i villor medan Alfaskolan ligger i kommunens centralort i ett bostadsområde 

präglat av flervåningshus.  

För att bestämma vårt urval valde vi ett antal variabler som vi ville få med för att öka 

spridningen inom vårt begränsade urval. Ett av dessa var vilket ämne lärarna undervisar i. Vi 

ville att ett flertal olika ämneslärare skulle representeras i urvalet. En annan variabel var 
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lärarnas erfarenhet av att undervisa samt att lika många kvinnor som män skulle delta i 

undersökningen. 

På Alfaskolan intervjuade vi Anna och Adrian som båda är relativt nya inom läraryrket. 

Anna är 29 år och är utbildad lärare i svenska, matematik och idrott. Hennes totala erfarenhet 

som lärare är 5 år. Adrian är 31 år och har arbetat 2,5 år som lärare i matematik och NO. 

 På Betaskolan arbetar Britt och Bertil. Britt är 32 år och även hon har arbetat 5 år som 

lärare. Hennes undervisningsämnen är svenska, engelska samt psykologi. Bertil har längst 

erfarenhet bland de intervjuade lärarna. Han är 58 år och har arbetat totalt 32 år som lärare i 

svenska och SO. Anledningen till att vi presenterar denna information är för att underlätta 

genomförandet av liknande studier i framtiden. Alla namn i rapporten, både skolor och lärare, 

är fingerade.    

 
4.5 Etik 
 
All forskning ska följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet antog 1990. 

Anledningen till att de här riktlinjerna finns är att säkerställa att inga undersökningsdeltagare 

far illa när de deltar i olika forskningsprojekt. Inom forskningsvärlden finns två krav, 

forskningskravet och individskyddskravet. I varje undersökning måste dessa två vägas mot 

varandra. Forskningskravet går i korthet ut på att säkerställa att tillgängliga kunskaper ska 

fördjupas och utvecklas medan individskyddskravet är till för att skydda medborgarna från 

otillbörlig insyn, kränkning samt psykisk och fysisk skada. 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra huvudkrav som all forskning ska följa och dessa 

presenteras kortfattat nedan.  

• Informationskravet: Forskaren ska informera de inblandade om projektets syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning ska ge samtycke till att delta i 

undersökningen och om de undersökta är under 15 år ska även förälder eller 

vårdnadshavare lämna sitt samtycke. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

Alla medverkande i vår undersökning har informerats om de forskningsetiska principerna. 
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4.6 Genomförande 
 
Vår undersökning kommer att följa det upplägg som har presenterades ovan i avsnittet om 

diskurspsykologi och vårt tillvägagångssätt kommer presenteras närmare nedan.  

Efter att vi hade formulerat vår intervjuguide utifrån vårt syfte besökte vi de två skolor som 

vi ville ha med i vår undersökning för att se om någon lärare kunde tänka sig att ställa upp för 

intervju. Den ena skolan hade vi kommit i kontakt med genom vår VFU1 och den andra hade 

vi ingen tidigare anknytning till. Ute på skolorna var det inte svårt att komma i kontakt med 

lärarna och efter en liten stund hade vi fyllt upp vårt urval utifrån de variabler som vi på 

förhand hade ställt upp.  

Plats och tid för intervjuerna bestämdes i samförstånd med lärarna. Lärarna fick bestämma 

platsen för intervjun eftersom de känner till skolorna och för att de skulle känna sig trygga. 

Det enda önskemålet vi hade var att det skulle vara en lugn och avskild plats. Innan vi 

påbörjade intervjun frågade vi om de hade någonting emot om vi spelade in intervjun. 

Dessutom informerade vi dem om de forskningsetiska principerna. Vi valde att närvara båda 

två vid alla intervjuer utom den med Anna, då Daniel var tvungen att befinna sig på annan ort 

vid just det tillfället. Båda intervjuarnas närvaro kan vara både positiv och negativ. Trost 

(2005: 46) tar upp detta i sin bok Kvalitativa intervjuer. Han skriver att det kan vara ett gott 

stöd att vara två och är man dessutom samspelta blir intervjun oftast bättre och man uppnår 

större förståelse och mer information än man hade gjort om man varit själv. Nackdelen är att 

den intervjuade kan känna sig underlägsen med två intervjuare närvarande. 

Efter att intervjuerna hade slutförts transkriberades intervjuerna och därefter påbörjades 

analysarbetet. Efter ett antal genomläsningar av textmaterialet började olika mönster och 

kategorier utkristalliseras. Dessa analyserades sedan och sattes i relation till tidigare forskning.     

  
4.7 Tillförlitlighet 
 
Om man ser på diskursanalysen med kritiska ögon går det inte att undgå att se vissa brister. 

Som vi har nämnt tidigare och som Wideberg (2002: 29) skriver har den kvalitativa 

forskningen en svagare position än den kvantitativa eftersom det är svårare att mäta 

reliabiliteten och validiteten. Trost (2005: 113) går ett steg längre och skriver att 

tillförlitligheten är ett av de största problemen med kvalitativa studier.  

I en kvantitativ undersökning är reliabiliteten hög om man uppnår samma resultat vid en 

likvärdig undersökning (Patel & Davidsson, 2003: 103).  

                                                
1 Verksamhetsförlagd utbildning 



 24 

Eftersom människan inte är statisk är det inte naturligt att vid kvalitativa studier förvänta 

sig samma resultat vid en liknande undersökning vid två olika tillfällen (Trost, 2005: 111-

112). När det handlar om kvalitativa undersökningar närmar sig reliabiliteten istället 

validiteten, det vill säga om man undersöker det som man avser undersöka (Patel & 

Davidsson, 2003: 103). 

 Ett problem vid intervjubaserade undersökningar är att materialet ändras en aning när 

intervjun transkriberas eftersom talspråket skiljer sig en del från skriftspråket och då kan 

viktig data gå förlorad. Därför är det viktigt att man som forskare är medveten om de val man 

gör och reflekterar över hur analysen kan påverkas (Patel & Davidsson, 2003: 104-105). Patel 

& Davidsson (2003: 105) lyfter fram betydelsen av begreppet kommunikativ validitet vilket 

innebär att tolkningarna som görs byggs upp på ett sådant sätt att läsaren kan bilda sin egen 

uppfattning av trovärdigheten. Vid intervjubaserade studier bör man också sträva efter en 

balans mellan citat och egen kommenterande text för att läsaren ska få möjlighet att bedöma 

tolkningens trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003: 106).  

 Något av det viktigaste vid en kvalitativ undersökning för att stärka validiteten är att 

beskriva forskningsprocessen noga för att låta läsaren ta del av de val man som forskare har 

gjort från studiens början till slut (Patel & Davidsson, 2003: 106) samt hur man har kommit 

fram till resultatet (Bergström & Boréus, 2005: 252-253). De tydliga förklaringarna av hur 

man har gått till väga ökar möjligheten för andra forskare att komma fram till liknande 

resultat i framtida studier (Bergström & Boréus, 2005: 253).    

 Om man utgår från diskursanalysen kan reliabiliteten vara ett problem medan validiteten 

istället bestäms utifrån varje enskild undersökning. Diskursanalysen har även fått en del kritik 

för att slutsatserna kan vara svåra att förstå och för att analysverktygen är svårtolkade 

(Bergström & Boréus, 2005: 352).  

 Ytterligare en svårighet vid kvalitativa undersökningar är att de intervjuade inte 

uttrycker samma saker vid en intervju som i andra situationer och att man därför inte kommer 

fram till ”sanningen”, något som bekräftas av många undersökningar där människors uttryckta 

attityder i stor utsträckning skiljer sig från deras handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 101, 117). Detta utgör dock inget större problem i den här studien eftersom vi gör en 

diskursanalys där vi ska analysera vad som sägs och inte vad som egentligen menas. Viktigt 

att tillägga är att vi gör en tvärsnittsundersökning relaterad till en specifik tidpunkt och plats 

vilket gör att våra resultat inte får ses som generella eller allmängiltiga. 
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5 Resultat 
 
 
I följande kapitel presenteras flertalet olika diskurser som de intervjuade lärarna använder sig 

av. Diskurserna har klassificerats utifrån olika teman och varje sådant tema utgör en 

övergripande diskursordning. Diskursordningarna i studien berör uppförande i skolan, 

framtida befogenheter och riktlinjer, agerande vid bestraffning samt bedömning av 

uppförande.  

 I varje avsnitt beskriver vi de olika diskurserna som har framkommit under 

empiribearbetningen. Dessa har sammanställts i början av varje avsnitt med hjälp av en figur, 

där argument och resonemang hämtade från lärares citat fått avgöra hur lärarnas diskurser 

kategoriserats och benämnts.  

 
5.1 Lärares diskurser kring uppförande 
 
I följande avsnitt kopplas alla utsagor till uppförande i skolan vilket härmed får utgöra 

diskursordningen. Det framkommer i intervjuerna att alla lärare i sin definition av begreppet 

uppförande associerar till respekt på olika sätt. Innebörden generellt sett för lärarna är att 

eleverna respekterar både läraren och sina klasskamrater. Den individuella synen skiljer sig 

dock något mellan lärarna. Vi kunde se gemensamma drag inom Alfaskolan men också inom 

Betaskolan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppförande i skolan 

Respekt för 
yrkesrollen 

Respekt för  
Individen 

Alfaskolan Betaskolan 

Figur 1: Lärares diskurser kring uppförande i skolan 
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Diskursen som lärarna på Alfaskolan bygger på vill vi benämna respekt för yrkesrollen. Här 

är innebörden av ordet respekt mer starkt förknippat med lärarrollen. Anna säger: ”Att man 

visar respekt för sin lärare och sina klasskamrater”. Även Adrian uttrycker sig på ett liknande 

sätt där vikt läggs vid att eleverna visar respekt för honom som lärare, men också att de följer 

de direktiv han anger. Eleven ska således respektera läraren som den naturlige ledaren för 

klassen. En tolkning vi gör av det här är att de intervjuade lärarna på Alfaskolan har en något 

mer traditionell syn på uppförande. Det vill säga att fokus i begreppet uppförande vilar till 

stor del på lärandet och rollen som den auktoritäre ledaren blir mer uttalad. 

    

Betaskolan skiljer sig i detta avseende genom att gå ett steg längre. Fokus vilar där mer på de 

sociala relationerna där respekt för individen utgör den centrala punkten i deras diskurser. 

Britt uttrycker det på följande vis: ”… uppförande det är ju för mig respekt. Att det finns en 

respekt, att jag respekterar eleverna och eleverna respekterar mig. Så, jag som individ och 

som lärare och de som elev och individ. Det är uppförande.” Bertil uttrycker sig 

liknande: ”Uppförande för mig är egentligen respekt, alltså respekt för individer och respekt 

för andra människor…”  

 

Tydligt är att respekt är det viktigaste för lärarna inom uppförandebegreppet men lärarna tar 

också upp ytterliggare aspekter av begreppet uppförande. För dem innefattar det rent allmänt 

att eleverna vid gott uppförande inte stör andra, att de lyssnar och ansvarar över sig själva, gör 

det de ska och håller sig till de uppsatta reglerna. I detta avseende går det inte att göra någon 

större åtskillnad i deras uttalanden varför vi inte har valt att kategorisera och analysera dem på 

ett djupare plan.  

 
5.2 Lärares diskurser kring framtida befogenheter och riktlinjer vid 
hanterande av mindre acceptabelt uppförande 
 
Av intresse för vår undersökning har också varit att ta reda på hur lärarna uttrycker sig om de 

befogenheter de har och inte har, samt vilka konsekvenser tydligare riktlinjer från regering 

och riksdag angående bedömning av uppförande skulle få för undervisningen. Utifrån detta 

har vi valt att konstruera diskursordningen framtida befogenheter och riktlinjer.  

För att på något sätt kunna kategorisera diskurserna har vi valt att utgå från en gradlös axel 

med endast två ytterligheter. Längst till vänster placeras de diskurser som önskar mer 

centralstyrda befogenheter med tydligare lagar och regler. Till höger placeras istället de 

diskurser som snarare eftersträvar en mer elevstyrd skola där eleverna själva får vara med och 
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utforma reglerna. Vi har för enkelhetens skull konstruerat en schematisk bild där lärares 

diskurser förhåller sig med en inbördes ordning gentemot varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian är den lärare som hamnar längst till höger. Han vill varken ha fler befogenheter eller 

tydligare riktlinjer för att hantera ett mindre acceptabelt uppförande. Han säger att om han får 

fler befogenheter kan han inte hjälpa eleverna att få godkänt vilket enligt honom är hans 

viktigaste arbetsuppgift. Han säger att han redan idag kan köra ut elever som inte uppför sig 

men att detta inte är eftersträvansvärt då eleven riskerar att missa målet att uppnå godkänt. 

Adrian uttrycker i nedanstående citat att eleverna har svårt att bemästra sitt uppförande och 

därför är heller inte tydligare riktlinjer eftertraktade eftersom de inte får någon större effekt. 

Adrian: ”…ofta är det så att det känns som att de inte kan hjälpa sitt beteende […] det räcker 

inte att skälla ut dem eller slå dem, eller ta någonting från dem eller något sådant, utan då 

fortsätter de ändå”. 

 Den diskurs Adrian bygger på har vi valt att kalla den demokratiske läraren eftersom 

eleverna får stort inflytande i utformandet och upprätthållandet av regler. Till exempel har 

eleverna fått skriva på ett avtal för hur de vill att klassrumsklimatet ska vara och vilka 

konsekvenser som ska utdelas vid dåligt uppförande. Adrian upplever att regler som har 

skapats långt från eleverna inte har samma genomslagskraft då eleverna inte känner sig 

delaktiga.  

 

För Britts del ses tydligare riktlinjer som ett positivt inslag i hennes lärargärning. I intervjun 

med henne framkommer en viss besvikelse över att läraren fråntagits tilliten att tillämpa olika 

befogenheter. Hon ser det som en typ av misstro mot lärarens yrkeskunnighet och att tilltron 

mer riktlinjer mindre riktlinjer 

centralstyrt elevstyrt 

Framtida 
befogenheter & riktlinjer 

Figur 2: Lärares diskurser kring framtida befogenheter och riktlinjer vid hanterande 
av mindre acceptabelt uppförande 
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till deras goda omdöme har gått förlorad. Fler befogenheter är således önskvärda med 

reservation för att de endast får ses som ett komplement. Hon framför dock att det absolut 

viktigaste för henne är att ha en god relation till eleverna vilket hon uttrycker i följande citat:  

 
Jag tror så här, har du inte jobbat jättemycket med klassrumsklimatet och på respekten så kan du 
ha jättemycket regler utan att det kan hjälpa, faktiskt. […] Samtidigt så spelar det ingen roll hur 
mycket regler du än har, har du ingen relation till eleven så funkar det inte. […] Jag tycker det är 
bra att vi får fler befogenheter men det måste också vara jättetydligt från regeringen och riksdagen 
att vi måste fortsätta jobba med klassrumsklimatet och respekten, för det här är ju varelser om ska 
ut i arbetslivet liksom och behöver social kompetens. (Britt) 

 
Vi har valt att benämna hennes diskurs den diplomatiske läraren eftersom hon är försiktig 

med att sätta allt för givna gränser. Det måste finnas en balans mellan regelskapandet och 

relationsskapandet, det ena får inte utesluta det andra. Detta gör att hon hamnar till vänster om 

Adrian på vår linje.       

 

Längst till vänster placerar sig Anna. Hennes diskurs kallar vi för den icke-demokratiske 

läraren. Inte heller hon saknar några befogenheter, men anser att tydligare riktlinjer är 

eftersträvansvärda då hon upplever att färre elever skulle skolka och undervisningssituationen 

skulle bli lugnare. Hon är även öppen för betyg i tidigare årskurser för att på så vis kunna 

påverka och motivera eleverna än mer. Genom det här önskar hon kunna 

undvika ”flummåren”, i hennes fall sexan och sjuan. Trots hennes uttalande är hon dock 

medveten om att det kan få motsatta konsekvenser då fler år med betyg kan leda till att 

eleverna istället blir omotiverade.   

Med tydliggörande av riktlinjer hoppas hon på att som lärare legitimt kunna återkoppla 

elevens uppförande vid betygssättning eftersom ett sådant agerande då inte kan ifrågasättas. 

Det framhålls dock i nedanstående citat att styrningen från högre ort inte ska vara absolut utan 

att man själv som lärare får vara med och påverka.  

 
Riktlinjer är ju jättebra från deras sida, bara man kan tolka de själv och göra om dem för varje 
skola, så det inte är allt för styrt. […] Jag tycker att vi skulle ha haft bättre riktlinjer, men att vi får 
göra om dem för varje skola så som man får med kursplanerna, att det blir lokala styrdokument för 
varje skola. Så som man gör för varje ämne, då kan man göra det för ett uppförande också. (Anna) 

 
Det som skiljer denna diskurs från de båda ovanstående är att eleverna inte kommer till tals 

eller är delaktiga under utformandet av riktlinjerna. Läraren är den som ska komma till tals 

medan eleverna ska inordna sig dennes regeltolkning. 
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Bertil har en något annorlunda diskurs jämfört med de andra. Dock ligger hans diskurs nära 

Annas. Båda anser att tydligare riktlinjer kan underlätta undervisningssituationen. Vid 

utformande av dessa omnämns inte eleverna som delaktiga aktörer. Klart är att han därför 

hamnar till vänster om både Adrian och Britt. Han saknar inga befogenheter och även om 

tydligare riktlinjer skulle utformas är detta inget direkt han väljer att förlita sig på. Därför har 

vi valt att benämna hans diskurs den självständige läraren. Han framställer det i följande 

utsaga som att det är genom samtal han kan förändra elevernas uppförande.  

 
Alltså jag behöver inte kunna sopa till någon eller sätta kvar någon eller något sånt här. Det är 
ytterst sällan jag gör det även om folk kommer för sent, så jag brukar inte sätta kvar folk för jag 
tycker att, det är dialogen jag löser allting med. […] Alltså jag känner det, i min ålder med den 
erfarenheten jag har så har jag inte […] så stor användning för de här befogenheterna. (Bertil)     

 
Både Anna och Bertil är öppna för nya riktlinjer angående en eventuell bedömning av 

elevernas uppförande. Bertil ger dock uttryck för att om ett betyg i uppförande ska ha någon 

funktion måste ett dåligt uppförande få märkbara konsekvenser. Till exempel att det är 

negativt för en arbetsgivare. Bertil: ”betyg som inte spelar någon roll har ju ändå ingen effekt 

liksom”. Helst av allt skulle han vilja se någon form av betyg i social kompetens som kunde 

bedöma hur bra eleven är på att skaffa och behålla kamrater.  

Utifrån vad som har framkommit i intervjun bör en åtskillnad även göras mellan Bertil och 

Anna. Hon vill mer uttalat kunna räkna med ökade befogenheter och riktlinjer, vilket för oss 

resulterar i att Bertil placerar sig till höger om Anna. 

 
5.3 Lärares diskurser kring bestraffning 
 
Under intervjuerna har det framkommit att alla lärare på ett eller annat sätt någon gång använt 

sig av någon form av bestraffning för att hantera elevernas uppförande. Utifrån deras utsagor 

har två olika kategorier utkristalliserats som kan anknytas till vår diskursordning agerande 

vid bestraffning.  

För tydlighetens skull har vi nedan valt att konstruera en figur som skildrar lärarnas 

diskurser. 
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Den första diskursen, frivillig bestraffning, delas av både Adrian och Bertil. För dem sker all 

form av bestraffning på elevernas villkor. För att det ska få genomslagskraft är det viktigt att 

en lämplig bestraffning utarbetas i samspråk med berörda elever. Annars kan det vara svårt att 

motivera bestraffningen för ifrågasättande föräldrar. Adrian uttrycker det med följande ord: 

 
…sen har jag i och för sig när det är elever som förstör någonting, och de erkänner att de har 
förstört någonting, så kan de få någon arbetsuppgift i stil med sudda någonting eller diska 
någonting i kemisalarna eller så. […] Egentligen är det frivilligt, skulle de neka till det så skulle 
jag nog bromsa där till att börja med. Kanske ringa föräldrarna, eller på något sätt liksom prata om 
det, men när de själva tycker att, ja okej, jag gjorde fel, ja nu får du bestraffningsarbete och så 
tycker de att, ja men det bör jag göra. Då gör vi det. (Adrian) 

 
På liknande sätt uttrycker sig också Bertil när han beskriver hur han har agerat gentemot 

elever som inte har haft ett bra uppförande: ”Om ni stannar kvar och jobbar under de här två 

timmarna vi är iväg så kan ni ju alltså sona den tiden om det är okej för er, och då köpte de 

detta”. 

 Vi märker att Adrian och Bertil utgår från samma diskurs när de talar om bestraffning. 

Skulle eleverna inte acceptera den föreslagna bestraffningen intar de en något försiktigare roll 

där de inte påtvingar ett genomförande av straffet.  

Adrian uttrycker också sin försiktighet i samband med hot till eleverna där uppförandet kan 

få konsekvenser för betyget: ”Det som är farligt med att komma med ett hot, det är att om nu 
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Figur 3: Lärares diskurser kring bestraffning 
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detta sker så måste man ju vara beredd på att genomföra hotet också, och då måste man vara 

säker på att man får det.”  

För Adrians del har hot förekommit, men varje gång detta har skett har han ångrat sig. Som 

lösning på detta berättar han i följande citat om vikten av att kunna uttrycka sig korrekt så att 

eleverna inte upplever det han säger som ett hot: ”Sen får man ju vara mer tydlig då, att om du 

inte sköter dig på lektionerna nu och gör dina uppgifter och så här så tror inte jag, att du 

kommer att få tillräckliga kunskaper för att klara ett godkänt.” Även Bertil har kastat ur sig 

sådana hotelser men motiverar de på följande vis: 

 
Ja det är klart, det har jag säkert gjort. Det är alltså kan jag ju inte säga, man är ju inte perfekt i 
något slag det är klart att man har kastat ur sig det. […] Nej det får man ju inte göra och det är 
mycket man inte får göra som man har gjort, visst är det så, nu har jag ju varit så länge att vissa 
tider har man fått det, men det är ju dumt, man gör det, men man är inte mer än människa, ibland 
blir man riktigt förbannad. […] Det är klart att man använder alla möjligheter för att få rätsida på 
en elev, men sen ibland är det ju fel. Visst är det så. […] Ja, men det man är ute efter det är ju helt 
enkelt att den eleven som missköter sig inte skall förstöra sitt liv. Det är detta det går ut på. Inte för 
att sätta dit någon. (Bertil)  

 
Det som sammanfattar Adrian och Bertil är att de har använt sig av hot men är ödmjuka inför 

själva bestraffningen. När straffen väl ska utdelas är det bra om man får utfärda dem och 

viktigast av allt att eleverna godtar straffen och anser det vara rimligt för att sona sitt 

olämpliga uppförande.   

 

Den andra diskurskategorin kallar vi för påtvingad bestraffning. Inom denna hamnar både 

Anna och Britt. Det som kännetecknar dem är att bestraffning inte ses som ett straff utan som 

en slags konsekvens av dåligt elevuppförande. Vid intervjutillfället konfronterades Anna för 

att ha straffat elever som bråkat och uteslutit dem från ett besök i en annan idrottshall. Som 

svar gav hon följande förklaring:   

 
Ja det kan man ju se som en sorts bestraffning då, men ja, men det var ju att de misskötte sig och 
missköter man sig så tycker inte jag att man skall vara med på en lektion, tycker jag. Jag kan inte 
ta ansvaret när de bråkar mitt i stan, att de skall vara med i X-idrottshallen, för de kunde ju lika 
gärna bråka där inne eller spelar Allan. Så, ja det är ju att de får ta ansvar för deras egen handling 
tycker jag nog. (Anna) 

 
Likaså har Britt straffat elever som inte uppfört sig när de har varit iväg på olika evenemang 

genom att utesluta dem från diverse idrottsturneringar.  

 

… fast vi såg det ju inte som en bestraffning, vi såg det som en konsekvens av ett beteende. När ni 
åker utanför vår skola så representerar ni alltid Betaskolan, Betaskolan har ett gott rykte oavsett 
om det är teater, basket eller volleyboll så måste ni ju kunna uppföra er. […] Perfekt, det sved! De 
kommer inte att göra om det igen. Så, och det är klart att man, man hade kunnat se det som en 
bestraffning, men alltså jag ser det mycket mer som en konsekvens. (Britt) 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kvinnorna skiljer sig från männen i vår 

undersökning. Anna och Britt vill med beslutsamhet driva igenom någon form av bestraffning 

som eleverna måste acceptera. Likaså skiljer sig kvinnorna från männen i frågan om att någon 

gång ha hotat en elev. Enligt Anna har hon aldrig hotat en elev om att uppförandet kan 

påverka betyget. Inte heller Britt har uttalat sådana hotelser. Däremot har hon informerat 

eleverna om att ett dåligt uppförande kan leda till kunskapsluckor vilket i sin tur kan medföra 

att eleven inte når ett visst betyg. Ur detta avseende likställs hennes uttalande med Adrians 

men på grund av ovanstående citat kategoriseras hon in i den påtvingande diskursen.  

 
5.4 Lärares diskurser kring bedömning av uppförande 
 
I detta avsnitt behandlas uppförandets inverkan för lärares bedömning av elever. 

Diskursordningen blir därmed naturlig att kalla bedömning av uppförande. Likt tidigare har 

vi valt att framställa lärares diskurser i förhållande till varandra på en gradlös linje med två 

ytterligheter. Längst till vänster hamnar de diskurser där elevens uppförande påverkar lärarens 

bedömning av eleven. Längst till höger placerar sig de motsatta diskurserna där uppförandet 

inte har någon betydelse för elevens helhetsbedömning.  

 Vi har även försökt lyfta fram det dilemma som lärarna många gånger hamnar i när deras 

egna diskurser strider mot de från Skolverket givna normerna. Utifrån deras utsagor önskar vi 

få reda på hur de väljer att legitimera och motivera sitt handlande då det egna ideologiska 

perspektivet blir det avgörande för hur eleven bedöms.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  väger in väger ej in 

påverkar betyg påverkar inte betyg 

Bedömning av uppförande 

Figur 4: Lärares diskurser kring bedömning av uppförande 
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Annas diskurs hamnar längst till vänster bland de intervjuade lärarna. Hon uttrycker sig på ett 

bestämt sätt att uppförandet ingår som en del i det egna ansvaret som i sin tur utgör en del av 

Skolverkets riktlinjer vid bedömning. Genom att likställa begreppen legitimerar hon 

uppförandets betydelse för hennes bedömning av eleven.  

 
Jimmy: Sker det någon form av bedömning idag av elevernas uppförande på skolan?  
 
Anna: Inte under rubriken uppförande, utan under rubriken ansvar, för i varje styrdokument vi har 
så ingår ansvarsbiten i alla delmoment, det står ju du skall ansvarar för ditt eget lärande […] och 
tar du inte ansvar så har man inget gott uppförande.[…] Det är ju betyg, det är en högstadieskola, 
uppför man sig bra och gör det man ska göra så får man ju ett bra betyg. […] Jag tror, man får inte 
kalla det uppförande och jag får inte sätta betyg på ett uppförande, så man kan ju ge ett exempel, 
om man är skitdålig på lektionerna, på matte och spelar Allan och allting, men man spikar alla 
proven, då måste man ge den eleven MVG. Alltså man får inte ta på uppförandet, så är reglerna nu. 
Så man får inte bedöma uppförande.  
 
Jimmy: Men i vissa fall kan man säga att uppträdandet spelar roll för betyget eller?  
 
Anna: Ja om man inte sköter det som står i styrdokumenten kan man ju säga det. För det ingår ju 
att man ska ta eget ansvar och jag tycker inte personligen att man kan ta eget ansvar om man inte 
uppför sig. Du tar ju inte ansvar för din inlärning om du är helt crazy på lektionerna och så. Då tar 
man ju inte eget ansvar. Och då är det ju på grund av att man inte uppför sig bra. Så det ligger ju i 
grunden, så de hör ihop rätt väl.  
 
Jimmy: Och det strider ju lite mot skolverket egentligen, fast man har döpt om det till eget ansvar. 
Så man kringgår det?  
 
Anna: Ja, man kringgår det.  

 
Som vi märker är Anna fullt medveten om att hon inte får väga in elevernas uppförande som 

ett bedömningsunderlag. Hon har dock hittat en lösning genom att tolka in uppförandet i det 

som Skolverket kallar eget ansvar. På det viset kan hon kringgå reglerna med hjälp av 

ordvrängeri. Därför har vi valt att kalla hennes diskurs den rebelliske läraren.  

 Anna gör också en åtskillnad mellan sina undervisningsämnen. I matematiken menar hon 

att en elev som uppför sig illa men presterar bra resultat ändå kan få MVG. I idrotten är det 

annorlunda eftersom elevernas uppförande på plan mer uttalat vägs in, men då i form av 

fairplay. Hon säger: ”Det är ju en betygsgrundande del i idrotten, uppförande på plan, fast då 

kallar de det för fairplay”.  

 

Adrians diskurs placerar sig något till höger om Annas. Inom matematikämnet är de båda av 

uppfattningen att uppförandet inte påverkar bedömningen. Adrian uttrycker liksom Anna att 

uppförandet kan spela roll i hans övriga undervisningsämnen. Skillnaden mellan de båda 

lärarna är att Adrian inte på ett lika medvetet sätt som Anna väger in uppförandet och 

kringgår reglerna.  Däremot medger han att känslan kan bli det som avgör hur han bedömer en 

elev. Diskursen han inbegrips i kallar vi därför den känslostyrde läraren.    
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Jimmy: Skulle uppförandet kunna spela roll för bedömningen av eleven? 
 
Adrian: Mmm…det gör det ju…det tror jag ju, man är ju en människa där, så känns det ju, det får 
jag ju ändå säga. 
 
Adrian: ...nu till exempel ska vi ju ha en kemikurs och det inte är ett teoretiskt prov utan det är 
laborationer och inlämning av laborationsrapport och då får man ju, då bedömer jag ju hur de är på 
lektionen. Alltså hur de, givetvis tramsar man och beter sig illa så är ju det negativt för att de gör 
ingenting, de gör inte det de ska. Sen så, gör de det de ska så är det positivt, då bedömer jag ju 
deras beteende eller uppträdande. [...] Så visar man den kämpaglädjen så tror jag att då påverkar 
det, då höjer jag nog [...] Liksom, är det en elev som kanske underpresterar så kan man ju, får man 
ju ta hänsyn lite till det, jag vet inte riktigt hur jag skulle bedöma det, men är det en elev som man 
tycker ja ha kämpat stenhårt liksom, som har pratat med mig om att jag vill verkligen ha VG och 
att jag strävar efter det då påverkar det också. [...] I matte bedömer jag ingenting utifrån hur de 
uppträder. [...] Alla andra ämnen är ju egentligen…..så där skall man på ett eller annat sätt svara på 
frågor och vara delaktig och så, så det är ju klart det är väldigt svårt att skilja på… 
uppträdande…..så uppträder man dåligt och sen svarar rätt då är det klart att det blir svårt för en, 
det blir det. Det är jättesvårt att bedöma någon…eh..eller vad man skall säga….kalla det objektivt 
eller vad man skall säga. Det påverkar helt klart, det gör det. 
 
Daniel: Då kan man komma in på, då kan man säga att…uppförandet på ett eller annat sätt har 
påverkan på elevens betyg i vissa fall…det kan vara avgörande för om man får ett eller annat betyg? 
 
Adrian: Mmm…det är ju alltså, betygsättningen är ju en bedömning, så det är ju inte…. man kan 
ju inte säga att det är hundra procent rättvist med betygssättning. Det kan man inte säga, det är 
väldigt svårt, det är ju en del fall man sitter..å..och då blir det ju snarare då att är det slutet på nian 
och man tycker att eleven har en positiv inställning, kämpar, då väger man, då höjer man ju. Det 
tror jag alla gör….höjer de det betyget… Det handlar ju, man skall ju väga in till exempel om man 
är duktig muntligt på lektionen och det är ju ingenting man kan sitta och få såna här matematiska 
resultat på, att här har han svarat på tre frågor och eh liksom...Utan det går ju inte, utan det blir en 
känsla man har. 

 
Adrian tar också i någon form hänsyn till elevens önskan och målsättning i samband med 

betygsättningen. Förutsatt att eleven kämpar och har en hög ambitionsnivå. Vidare medger 

Adrian att ett negativt uppförande i form av exempelvis sena ankomster och skolk från vissa 

lektioner kan resultera i sämre betyg. Utgångspunkten är en inre styrd gränssättning som 

avgör om bedömningen av eleverna påverkas negativt eller ej. Håller eleverna sig inom 

gränsen, till exempel kommer fem minuter för sent till en lektion, händer ingenting. Skulle de 

däremot komma en  halvtimme för sent medger han att detta klart kan påverka. Adrian 

legitimerar sitt handlande genom att påpeka att bedömningar aldrig är hundraprocentigt 

rättvisa eller objektiva.  

  

Ytterligare lite till höger på vår linje befinner sig Bertils diskurs som vi har valt att kalla den 

påverkbare läraren. Den påminner mycket om Adrians men med den skillnaden att Bertil 

aktivt jobbar mot att uppförandet ska vägas in i bedömningen. Han tänker till en extra gång 

för att hans egna värderingar inte ska påverka bedömningen av eleven. Men samtidigt medger 

han att han säkert någon gång omedvetet påverkats.    
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Bertil: ...den människan är ju inte född tror jag som inte påverkas om man möter en jättevänlig 
människa och man möter ett svin. Liksom man påverkas ju. Men man får ju inte göra det. Så man 
jobbar mot det. Så att jag vill säga det att det spelar nog inte så där jättestor roll…alltså man kan 
inte säga det generellt över alla lärare, men i mitt fall som lärare så försöker jag jobbar mot det. 
Det finns ju elever som jag inte tycker så jättemycket om tyvärr, men jag försöker hitta vissa grejer, 
men jag tror också att de vet om det, […] jag är nog ganska tydlig där, de får jobba för att... jag 
håller på nu med en kille som verkligen har lossnat nu, jag tycker om honom idag, det gjorde jag 
inte för ett halvår sedan. Så det är nog någonting som har hänt och han märker nog om det själv. 
Så jag kan inte säga att det inte påverkar för då ljuger jag. Det är klart att det finns i bakhuvudet 
men det ska inte göra det så att man får vara väldigt noga när man sätter betyg att man inte spelar 
med sådan variabler som inte skall vara där. [...] Alltså vi har ju inget betyg i uppförande utan vad 
vi bedömer är ju var eleven ligger någonstans, men gör du ingenting så ligger du kvar på den nivån 
som när du kom till skolan och det är klart då utvecklas inte betygen. 
 
Daniel: Och då kan det få konsekvenser? 
 
Bertil: Ja det gör det ju alltid, alltså uppträdande får ju alltså konsekvenser för att man använder 
tiden på ett felaktigt sätt. 

 
Likt Adrian legitimerar Bertil sitt handlande som ett svar på att människan inte är ofelbar. Hur 

gärna vi än vill så är det svårt att inte beröras av andra människors uppförande och bibehålla 

ett objektivt förhållningssätt vid bedömning. Samtidigt kan detta också tolkas som ett 

frånsägande av ansvar för sitt eget handlande då den mänskliga faktorn enligt dem är den 

riktiga boven i dramat. Det upplevs normalt och mänskligt att fela och därför inget de ska 

hållas till svars för.    

 

 Längst till höger finner vi Britts diskurs. Hon är den enda som klart uttalar att hon inte väger 

in aspekter som uppförande i bedömningen och vi benämner därför hennes diskurs den 

laglydige läraren. Hon utgår endast från elevernas kunskaper och den enda gången 

uppförandet får betydelse är när det indirekt påverkar eleven i form av att de vid ett olämpligt 

uppförande disponerar tiden på ett felaktigt sätt, vilket i sin tur kan ge upphov till 

kunskapsluckor.  

 
Daniel: Vilken betydelse tror du uppförandet har för betyget?  
 
Britt: Det är ju så här, jag ska bedöma kunskapen. Man har ju elever som man liksom kan bli galen 
på och man fullständigt tjatar livet ur för de ska arbeta på lektionerna och som mycket väl kan 
liksom klinga till med VG rakt igenom så och det är jättetufft, det är klart att jag vill sätta dit… 
och sedan, nej nej nej, du har inte jobbat på lektionerna här inte, men det är kunskapen jag måste 
bedöma. […] Uppförande på det viset att de inte lämnar in uppgifter. Då får det ju en direkt 
konsekvens för då saknar jag ju en bedömning.  

 
Som vi kan konstatera är Britt den mest laglydiga av de intervjuade lärarna. Hon upplever det 

som ett måste att det endast är kunskaperna som ska ligga till grund för bedömningen. Detta 

gör att hon i mångt och mycket följer styrdokumenten fullt ut. 
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 Under hela intervjun är Britt konsekvent i sina uttalande och inte vid något tillfälle vacklar 

hon i sina ställningstaganden. Vi kan därför fråga oss om hon svarar utifrån intervjudiskursen, 

hennes egen diskurs, eller utifrån skoldiskursen, det som förväntas sägas av lärare. Britt är en 

av de lärare som vi inte har någon tidigare relation till vilket kan ha lett till att hon inte öppnat 

upp sig för oss.    

  

Vidare finner vi det intressant att nämna att trots de väldigt varierande diskurserna kring 

bedömning av uppförande är alla mer eller mindre överens om att det hade varit en rättvisare 

bedömning av eleven om man klart och tydligt med stöd av styrdokumenten skulle få väga in 

aspekter som uppförandet i betyget.  

 
Jimmy: Anser du att det skulle bli en rättvisare bedömning om elevens uppförande räknades in i 
betyget? 
 
Anna: JA! Då blir det rättvisast för alla parter. Alltså, det tycker jag. Har jag en, där det står 
uppförande också, då vägs ju det in i betyget och har han IG i det och MVG i allt annat då får han 
ju inte MVG. Då får man ju ta det i mitten liksom, och väga samman de betygen. Så det är ju rätt 
självklart.  
 
Adrian: ...det är lite taskigt mot de som sköter sig sitter och lämnar in allting i tid och så, att det 
inte finns något som belönar dem... 
 
Britt: … dilemmat är ju självklart att jag kan bli frustrerad och rycka mitt hår när man har en elev 
som sitter och har naturbegåvning och bara fullständigt… såhär det är klart att man kan bli 
förbannad och skärp dig för guds skull så att jag kan sätta ett G på dig bara för att du skulle vakna 
upp. Jo absolut!  
 
Bertil: Alltså om man tittar på vad behöver Sverige för människor? Jo man behöver människor 
som kan saker, alltså måste vi bedöma någon form av kunskap och det måste vara en ganska bred 
kunskap. [...] För enskilda ämnen tycker jag inte att det spelar någon roll, däremot kanske det 
skulle vägas in i någon kommentar eller att det skulle vara något positivt att vara trevlig, det skall 
inte vara positivt att skjuta ihjäl folk. [...] Alltså någonstans måste vi ändå belöna dem som alltid 
sköter sig. [...] Jag känner att man saknar sådant både som lärare och elev. Jag tror att eleverna 
saknar det, att de här underbara eleverna som vi har som gör sitt stenhårda jobb varje dag och inte 
uppskattas annat än genom betygen. [...] Alltså vi bedömer ju bara en del utav det som är viktigt, 
vi saknar en del och det är att vi alltså kan belöna de eleverna som verkligen är skötsamma. [...] 
Varför gör vi inte det? [...] Man vågar inte belöna för det är inte fint. Man skall inte få skilja den 
ene från den andre. [...] Så visst jag tycker, vi bedömer bra saker, vi är ganska känslokalla, 
målrelaterat är ganska känslokallt, antingen kan du eller så kan du inte. Antingen når du målet och 
hoppar över ribban eller så gör du det inte. Men det här lite mjuka som betyder så mycket i 
vardagen, det här med social kompetens, att vara trevlig. [...] Det är ju kanske det viktigaste av allt, 
när vi skall leva som människor då i 80 år här, det saknar jag att man inte kan belöna. 

 
Lärarna använder sig av varierande diskurser, men uttrycker i någon mån att bedömningen 

skulle innebära en ökande rättvisa. Anna är den som uttrycker detta tydligast, uppför man sig 

inte skall man heller inte kunna få det högsta betyget. Därav kan Annas diskurs ses som en 

typ av strafftillämpning där betyget sänks om eleven inte sköter sig. Till skillnad från Anna 

talar Adrian och Bertil hellre om möjligheten att belöna de elever som uppför sig och 
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därigenom öka rättvisan vid betygsättning. Britt i sin tur tror att ett medvetandegörande hos 

eleven om att uppförandet skulle kunna få konsekvenser för betyget skulle innebära att eleven 

sporras till ett uppvaknande och därigenom lyfta fram sin inneboende dolda förmåga. Vilket 

skulle bli mer rättvist för eleven själv.  

Vad som har framkommit i ovanstående resultatdel kommer nu att utgöra grunden för vår 

diskussion i kommande kapitel. 
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6 Diskussion 
 
 
Innan vi börjar diskutera undersökningens utfall är det viktigt att återigen lyfta fram den 

tillämpade metodens svagheter och styrkor i vår undersökning.  

Det går inte att undgå att lyfta fram en del svagheter i de resultat vi har uppnått i arbetet. 

Till att börja med är vår studie mycket begränsad vad gäller antalet intervjupersoner, arbetet 

utgör dessutom en tvärsnittsundersökning relaterad till en specifik tidpunkt och plats vilket 

leder till att våra resultat och tolkningar inte på något sätt får ses som generella eller 

allmängiltiga. Antalet intervjupersoner och även valet av dem kan ha fått stor inverkan på 

resultatet då alla tänkbara och existerande diskurser omöjligen kunnat friläggas. De diskurser 

som framkommit beror till stor del på vem som intervjuats. Kvale  (2007: 97) skriver att man 

ska ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad man vill veta”. För att vara 

säker på att vi täckt in alla diskurser, eller i alla fall de närvarande i vårt geografiska område, 

skulle vi ha varit tvungna att fortsätta intervjua lärare tills dess att inga nya diskurser 

framkommit. Det vill säga till dess att vår empiri ansetts vara mättad.  

I vårt fall har den begränsade tiden haft stor inverkan och därmed inskränkt 

empiriinsamlingen. Dessutom kan viss kritik även riktas mot oss själva. Vårt sätt att formulera 

intervjufrågorna och intervjuguiden kan ha lett in lärarna till att uttrycka diskurserna på ett 

speciellt sätt för att tillgodose vår studies syfte. Andra frågor skulle kunna ha genererat andra 

resultat. En annan nackdel som vi berört tidigare är att vi kanske inte fullt ut lyckats distansera 

oss från det undersökta då vi intar två olika roller. Dels är vi som blivande lärare en del av det 

undersökta, men samtidigt också den undersökande forskaren. Detta kan ha lett till att vi 

förbisett relevant fakta och därmed också påverkat resultatet.    

Vad gäller intervjupersonerna är vår förhoppning att de gett uttryck för sina egna diskurser 

och inte vad de tror att vi vill höra. Vi kan aldrig vara säkra på att de intervjuade lärarna 

svarat på ett sanningsenligt sätt. Vi vill ändå lyfta fram några punkter som talar för det. Dels 

har en relation till två av lärarna etablerats under VFU:n vilket förhoppningsvis lett till ökad 

förtrolighet oss emellan. Likaså visade samtliga lärare ett genuint intresse för att ställa upp i 

vår undersökning vilket kan ha bidragit till en ökad motivation att delge just sina diskurser. 

 För att stärka den kvalitativa metoden väljer vi att lyfta fram den kommunikativa 

validitetens betydelse. Den går ut på att skapa en balans mellan tolkningar och citat så att 

läsaren själv ges möjlighet att bilda sig en egen bild av studiens resultat och tolkningar och 

om de kan anses vara rimliga (Patel & Davidsson, 2003: 105-106).  
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Vad gäller resultatet kring lärarnas definition av begreppet uppförande fann vi två intressanta 

diskurser som var och en kopplades till respektive skola. Intressant är att alla lärarna 

associerar uppförande med respekt. Detta är dock inte så konstigt då det i ordets rätta 

bemärkelse innebär en förmåga att visa hänsyn eller rätta sig till någon (Svenska Akademiens 

ordlista), vilket påminner om definitionen av begreppet uppförande som vi tidigare behandlat.  

Lärarna på Alfaskolan kopplade samman uppförande med respekt för yrkesrollen. Vi 

upplever det som att lärarna ska respektera eleverna som elever och de i sin tur ska respektera 

läraren som lärare. Aktörerna i skolan har således tydliga roller som torde efterlevas. Lärarna 

ger uttryck för en mer traditionell syn på skolan där eleverna ska underordna sig den 

auktoritäre ledaren. Vår uppfattning är att det sociala samspelet hamnar i skymundan och ses 

som mindre viktigt. Lärandet är istället det som står i fokus och premieras. 

 Betaskolans lärare talar däremot om respekt för individen, eleven som elev och individ och 

läraren som lärare och individ. Rollerna blir mer diffusa och ledarskapet får en mer 

demokratisk karaktär. För att undervisning överhuvudtaget ska kunna ske krävs att man har en 

relation till eleverna. Relationsskapandet blir således överordnat lärandet.  

 Vad kan då denna åtskillnad i diskurser bero på? Vi tror att det kan bero på flera olika 

faktorer. För det första kan skolans geografiska placering spela roll då olika samhällsklasser 

och kulturer representeras beroende på om skolan befinner sig i stadsmiljö eller på en 

landsbygdsort. Dessutom kan elevantalet på skolan ha en avgörande betydelse. Lärarna på 

landsbygdsskolan har betydligt färre elever i vår undersökning att lära känna och därför större 

chans till ett familjärt relationsskapande. Detta är dock inget vi kan dra några generella 

slutsatser kring. Däremot skulle ett undersökande av dessa faktorer mycket väl kunna ligga till 

grund för fortsatt forskning inom området. 

 

I nedanstående avsnitt väljer vi att diskutera resultaten som anknyter till diskurserna kring 

både befogenheter och bestraffning. Vad anbelangar befogenheter upplever flertalet av lärarna 

att det inte behövs fler för att kunna hantera elevernas uppförande. Däremot uttrycker tre av 

fyra lärare en önskan om tydligare riktlinjer vid bedömning av uppförande, om vad man får 

och inte får göra. Intressant i detta avseende är att lärarna trots att de inte saknar befogenheter 

på ett eller annat sätt har straffat elever för att korrigera ett olämpligt uppförande. Likaså har 

varierande hot förekommit bland lärarna. Detta förfaringssätt är inte vad som återfinns i 

Grundskoleförordningen. Vid olämpligt uppträdande hos eleven uppmanas läraren att först 

och främst be eleven ändra på sitt uppförande. Fungerar inte det ska nästa steg vara att 

kontakta elevens vårdnadshavare (Forkman, 2000: 108). Som vi märker överensstämmer inte 
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lärarnas agerande med Skolverkets handlingsplan. Vi anser att lärarnas regelbrott tyder på en 

avsaknad av redskap för att kunna stävja elevernas uppförande. Då lärarna tvingas bryta mot 

Skolverkets policy anser vi det vara uppenbart att en otillräcklighet av lärarnas befogenheter 

råder. 

Vidare har även en åtskillnad gjorts i fråga om hur män respektive kvinnor väljer att 

bestraffa eleverna. Männen i vår undersökning bygger sin diskurs på att straffet och dess 

rimlighet ska utdömas i samspråk med berörda elever. Deras diskurs har således en mer 

frivillig karaktär till skillnad från de båda kvinnorna i vår studie. Diskursen de använder sig 

av har en mer påtvingande karaktär där eleverna tvingas ta konsekvenserna av sitt handlande.  

Hur kommer det sig att kvinnorna och männen skiljer sig från varandra i detta avseende? 

Kan det vara så att män innehar en mer naturlig pondus genom att just vara män och att 

kvinnorna därför driver igenom bestraffningen hårdare för att på så sätt statuera exempel av 

ett handlingskraftigt agerande som leder till ökad pondus och respekt hos eleverna? Detta kan 

vi naturligtvis inte fastslå i vår mycket begränsade undersökning men vi tycker 

frågeställningen är tänkvärd med tanke på studiens utfall av diskurskategorisering. Mönstret 

är det samma på båda skolorna i undersökningen och kan därför vara av intresse för framtida 

forskning eller examensarbeten att försöka utröna.  

 

Dessutom tänkte vi diskutera hur lärarna i studien uttrycker sig om bedömning av uppförande. 

I intervjuerna har ett spektra av diskurser synliggjorts. Trots variationerna i uttalandena är det 

anmärkningsvärt att så många som tre av fyra lärare i vår undersökning erkänner att de någon 

gång vägt in elevens uppförande i betyget. Detta resultat vill vi koppla till resultaten i 

Selgheds (2004) och Ahlstens (2005) undersökningar som vi har hanterat i avsnittet om 

tidigare forskning. I Selgheds undersökning framgick att ungefär en fjärdedel av lärarna öppet 

väger in personlighetsfaktorer som ett bedömningsunderlag. Ahlsten menar att det troligtvis 

finns ett stort mörkertal bland övriga lärare som inte öppet erkänner ett sådant förfaringssätt.  

 Det vi har kommit fram till i vår studie stöder Ahlstens resultat men på grund av vår 

begränsade empiri kan inga givna slutsatser fastslås då slumpen kan ha haft inverkan i vår 

begränsade studie. Däremot kan vi konstatera att de lärare som erkänner att de väger in 

uppförande talar sanningsenligt eftersom det är osannolikt att man ljuger om ett erkännande. 

Vi ställer oss dock frågande till om den lärare som inte tar hänsyn till uppförande vid 

bedömning verkligen delger sin diskurs. Det är något vi aldrig kan få reda på och det är därför 

omöjligt att sia om hur stort mörkertalet är i vår studie. Genom större empiri skulle framtida 

intressenter kunna undersöka om vårt resultat är allmängiltigt.  
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 Hur kommer det sig då att majoriteten av lärarna i vår undersökning någon gång påverkats 

i sin bedömning av elevernas uppförande? Varför väljer de att skapa ett dilemma där deras 

egna diskurser står i strid med skolans gällande normer? Enligt Selghed (2004: 183) får 

lärarnas personliga erfarenheter och uppfattningar med tiden allt starkare betydelse vid 

bedömning. Något som ofta går stick i stäv med styrdokumenten.  

 En möjlig förklaring enligt oss och Selghed (2004: 164) kan vara att lärarna upplever att de 

formella betygskriterierna utgör ett alltför snävt underlag för att ge en tillräckligt bra 

helhetsbedömning av eleven. I vår studie ger ett flertal lärare uttryck för att ambition och flit 

är egenskaper som värdesätts och belönas i samband med betygsättning. Något som bekräftas 

av internationell forskning (Selghed, 2004: 82). En lärare i vår undersökning ger också uttryck 

för att känslan och den personliga uppfattningen av en elev kan bli avgörande för hur denne 

bedöms. Enligt Selghed (2004: 182) händer det att betyget sätts mer med hjärtat än med 

hjärnan. 

  Vår studie visar även på att en bedömning av uppförande kan kopplas till vilket ämne 

läraren undervisar i. Samtliga matematiklärare är överens om att det inte under några som 

helst omständigheter förekommer att elevernas uppförande påverkar betyget. Lärarna säger att 

matematikämnet är av sådan karaktär att det endast är genom proven de mäter elevernas 

kunskaper. Ett annorlunda agerande från lärarnas sida skulle bli svårt att försvara då det skulle 

bli ganska uppenbart att de väger in personlighetsfaktorer, något de egentligen inte får. Vår 

tolkning av hur lärarna uttrycker sig i denna fråga är att det inom matematikämnet till skillnad 

från övriga ämnen är svårare att smyga in uppförande i betyget.  

 Varför envisas då lärarna med att kringgå de uppsatta reglerna? Vår mest troliga förklaring 

är att dagens betygsunderlag bland lärarna anses vara för snävt och befogenheterna 

otillräckliga. Det känns för oss som om lärarna saknar redskap, men har kompenserat denna 

avsaknad genom att i smyg baka in uppförandet i ämnesbetyget. Vi kan således konstatera att 

det verkar som om det forna betyget i ordning och uppförande aldrig avskaffades utan endast 

intog en annan skepnad. En teori som stöds av Selghed (2004: 85). 

 Ytterligare en aspekt kan vara lärarens personliga rättvisetänkande vilket samtliga lärare i 

vår undersökning ger uttryck för. De är överens om att bedömningsunderlaget vore betydligt 

rättvisare om en åtskillnad fick äga rum mellan stökiga och skötsamma elever. Hur denna 

åtskillnad praktiskt skulle se ut är de dock inte ense om.  
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Ovanstående läsning har förhoppningsvis lett fram till nyvunnen insikt om det berörda ämnet, 

trots att frågeställningarna kanske inte till fullo har kunnat besvaras. Vi anser vårt ämne vara 

av stor betydelse för lärares yrkesutövning samt skolpolitiker.  

Till att börja med har vi själva vunnit nya insikter om det regelverk som finns och hur det 

praktiskt efterlevs på de undersökta skolorna. Vi vill med arbetet synliggöra problematiken 

för oss själva, lärarstudenter, verksamma lärare, politiker och i viss mån även för elever. Vi 

vill att arbetet ses som en väckarklocka med en alarmerande varningssignal då våra resultat 

tyder på att regelverket som existerar inte efterföljs på ett tillfredställande sätt. Är det reglerna 

eller lärarna som behöver ändras? Frågor som den här skulle tillsammans med vårt arbete 

kunna diskuteras under studiedagar för att på så vis komma fram till ett gemensamt, hållbart 

och mer rättvist förfaringssätt. Vi vill med vår studie lyfta fram vikten av att alla elever 

bedöms likvärdigt i en likvärdig skola. Låt oss ta ett exempel. Ponera att vi har två elever som 

sköter sig exemplariskt och innehar samma kunskapsmängd. Den ene elevens lärare väger in 

uppförandet i betyget och erhåller på det viset högre betyg. I det fallet kan uppförandet bidra 

till att eleven kommer in på den önskade gymnasieutbildningen medan den andres betyg 

kanske inte räcker till och därmed får välja en annan utbildningslinje. Likaså kan uppförandet 

få konsekvenser för framtiden för två elever som uppför sig på ett enligt skolan olämpligt sätt. 

Utifrån vad lärarna bedömer får de båda eleverna olika betyg och därmed olika möjligheter. 

Är det rättvist i en likvärdig skola? Är det inte bättre att man antingen inför ett betyg i ordning 

och uppförande eller ser till att lärare inte väger in uppförandet i betyget. Frågorna måste tas 

upp och diskuteras lärare och elever emellan för att inga elever ska missgynnas eller 

särbehandlas. Eleverna måste bli medvetna om sina rättigheter. Det kan ju trots allt bli 

avgörande för deras framtid.    

Vår förhoppning är att ett intresse har väckts för våra resultat och att dessa i någon mån 

också kan utgöra framtida forskningsunderlag att bygga vidare på.  

Slutligen är vår förhoppning att vi genom att lyfta fram lärares resonemang, handlande och 

argument minskar tabun runt ämnet. Genom det här arbetet önskar vi att man i framtiden mer 

öppet ska våga prata om och utmana de rådande normerna inom skoldiskurserna och på sikt 

därigenom uppnå tydligare riktlinjer som faktiskt efterlevs.   
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Bilaga 1 - intervjuguide 

 
 

• Vad är uppförande enligt dig? Vad är det för skillnad mellan uppförande och ordning? 

• Vad anser du vara gott uppförande i klassrummet? Vad är viktigast? 

• Vad är mindre acceptabelt uppförande? 

• Hur upplever du elevernas uppförande idag, generellt sett? 

• Känner du att du saknar befogenheter för att hantera det mindre acceptabla uppförandet? 

Vilka befogenheter önskas? 

• Om bedömning av uppförande skulle få tydligare riktlinjer från regering/riksdag vad 

skulle hända för lärare och elever samt undervisningssituationen? Konsekvenser? 

Skulle det bli lugnare på lektionerna? Skulle färre elever skolka? 

• (Tycker du att en tydligare bedömning är eftersträvansvärd eller är du nöjd som det är?) 

• Sker det någon form av bedömning av elevernas uppförande på skolan? 

• Hur sker den i så fall? Finns det någon form av belöning och bestraffning? Hur 

legitimeras detta? Finns några gemensamma riktlinjer på skolan, eller är det upp till 

varje lärare? 

• Hur bedömer du elevernas uppförande? Hur legitimerar du detta?  

• Vilken påverkan har uppförandet på betyget? Hur legitimeras detta? 

• Ponera att du står i valet och kvalet. En elev befinner sig på gränsen mellan betygen G 

och VG. Det är inte givet vilket betyg eleven ska få utifrån vad hon/han har uträttat. 

Vilket betyg väljer du? Kan uppförandet spela roll? Hur legitimerar du detta? 

• Två elever prestera identiska resultat i ett ämne, den ena uppför sig exemplariskt, den 

andre kommer inte i tid, lämna in saker sent, prata mycket och stör andra. Bortsett från 

läroplanen tycker du det är rättvist att ge båda eleverna samma betyg i ämnet? 

• Anser du att det skulle bli en rättvisare bedömning om elevens uppförande räknades in i 

betyget? (ex Åland) 

• Har du någon gång varnat en elev som misskött sig att hans eller hennes uppförande 

kan göra att eleven inte når upp till ett visst betyg? Hur legitimerar du detta? 

• Vilken påverkan tror du betyget har för uppförandet? (Ger en betygslös skola upphov 

till ett annat beteende hos eleven?) 

 
 


