
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ordning och Uppförande 
 

 
 
 
 
 
 
 

- en undersökning om elevers åsikter och attityder kring disciplinär 
bedömning i tre gymnasieskolor 

 
 
 

 
 
 
 

Maria Sundberg 
 
 
 

 
 
 

2011 
  

 
 
 

Examensarbete, högskolenivå, 15 hp 
Pedagogik 

AU3 
Lärarprogrammet 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Daniel Pettersson 
Examinator: Peter Gill 

 
  

 
 
 



 

1 
 

Förord 
 

Detta är ett examensarbete inom Lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Det har varit 

en intressant och lärande tid att genomföra undersökningen och att sammanställa 

resultatet. 

Jag skulle vilja tacka de elever och lärare som varit med och hjälpt mig med att göra 

denna undersökning möjlig. Jag skulle också vilja tacka Monica Hansson, lärare, 

handledare och förebild. Ett tack även till min handledare Daniel Pettersson från 

högskolan i Gävle som hjälpt mig denna termin.  

 

 

Maria Sundberg 

Gävle den 4 december 2011 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är skriven för att undersöka vad gymnasieelever anser om en 

eventuell bedömning av ordning och uppförande i den svenska skolan. Den 

huvudsakliga forskningsfrågan är: skiljer sig elevernas uppfattningar inom ämnet 

beroende på om de går ett yrkesförberedande program eller ett studieförberedande 

program? Genom en enkätundersökning som totalt 127 elever från 3 gymnasieskolor i 

Gävleborgs län fyllt i har jag fått fram min empiri. Det huvudsakliga resultatet av 

undersökningen visar att elever från yrkesförberedande program är mer för en 

bedömning av ordning och uppförande än elever från studieförberedande program.     

De har den gemensamma åsikten att bedömningen skall ske som ett separat dokument. 

Gymnasielevers attityder kring ämnet ordning och uppförande var överlag positivt men 

elever från båda programmen uttryckte sin oro för att det skulle påverka relationen 

mellan elever och lärare så som fjäsk från eleverna och missbruk från lärarnas sida.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ordning och uppförande, bedömning, elevperspektiv, gymnasieskolan. 
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1. Inledning 

 

2011 genomförde Rädda Barnen en enkätundersökning där 24 500 elever inom svenska 

skolan svarade på frågor angående våld, droger, säkerhet och skola. 53 procent av 

eleverna svarade att de är oroade för att misslyckas i skolan. (www.rb.se) Detta väcker 

tankar, vad är det som får elever att känna stress? Betyg, pressen att passa in, tankar om 

framtiden, samhällets, föräldrarnas och de egna förväntningarna? Alla dessa faktorer 

påverkar skolungdomar idag och det är lärarna och personalen som finns i skolorna som 

måste hjälpa dem att klara av detta. För att de sedan ska kunna ta steget ut i världen där 

de måste klara sig själva. Men är skolan verkligen elevernas väg ut i samhället eller är 

de redan en del av samhället? Landahl skriver om hur de flesta elever går i skolan 

mellan 7 och 18 års ålder och efter detta fortsätter många med vidare studier. 40 procent 

av den svenska befolkningen är studenter, lärare eller på något sätt arbetar inom skolans 

värld. Är det inte då skolan som är samhället?  

 

”Att agan och betygen i ordning och uppförande försvinner är exempel på förändringar 

som påverkat relationen mellan lärare och elev, och därmed innebörden i att vara 

lärare.” (Landahl, 2006 s. 100) 

 

Skolan fungerar inte endast som en kunskapskälla för barn och ungdomar idag. I skolan 

får de också lära sig värderingar, attityder, de får färdigheter och kunskaper om hur de 

ska passa in i dagens samhälle. Men hur skall dagens lärare klara av allt detta när 

eleverna inte lyssnar, kommer för sent och vägrar delta i undervisningen? Vad är 

lösningen på disciplinproblemet i skolan? 

 

I artikeln Ordningsbetyg i Stockholm i höst kan man läsa om hur eleverna i Stockholm 

kommer att få ordningsbetyg till hösten om föräldrarna inte tackar nej. Enligt 

Skolverket är detta tillåtet då ordningsbetygen inte kommer att skrivas in i slutbetygen. 

Det är den borgliga alliansen som vill införa omdömen men det möts av motstånd bl.a. 

från oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) som anser att stockholmseleverna 

 

 ”används som laboratorium för något som jag inte tror löser ordningsproblem” 

 

då de egentligen vill ha fler vuxna och lärare i skolan för att lösa problemen. 

(www.svt.se;a) Även om dessa betyg har tagits bort från svenska skolor finns de kvar i 

Polen, Tyskland, Norge, Finland och andra europeiska länder. (www.svt.se;b) 

Men är återförandet av dessa betyg lösningen på problemen i dagens skola? Eller 

kommer detta att förvärra situationen i en redan stökig skola? 

 

 

1.1 Syfte 

Sedan ordningsbetygen togs bort under 1960-talet har debatten om ordningsbetygens 

vara eller icke vara berört elever, lärare och politiker. Idag skriver politiker om hur den 

svenska skolan har tappat fokus. Så här uttrycker sig Jan Björklund (fp) skolpolitisk 

talesman och Christer Nylander (fp), riksdagsledamot från Kristianstad i Svenska 

Dagbladet  

 

 

http://www.rb.se/
http://www.svt.se;a/
http://www.svt.se;b/
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”Den svenska skolpolitiken utmärker sig i internationella jämförelser. Inget annat land 

har lika mycket skadegörelse och svordomar i skolan. Svenska elever kommer ofta för 

sent och stör på lektionerna. Skolk är vanligare i Sverige än i något annat undersökt 

land och svenska klassrum är stökigare. Allt enligt den internationella undersökningen 

TIMMS. Hur lär man våra barn att lära, räkna och skriva i en miljö som präglas av 

sena ankomster, högljutt prat och allmän oro?” (www.folkpartiet.se;a)  

 

Men detta är ingen nyhet, i en skrivelse till Kungliga Skolöverstyrelsen 1958 kan man 

läsa följande. 

 

”Den nuvarande skolsituationen karaktäriseras av att disciplinproblemen mer än 

tidigare tvingat sig i förgrunden. Lärarna är i alltför stor utsträckning nödsakade att 

använda en oproportionerligt stor del av lektionerna till att med olika medel söka 

upprätthålla den yttre ordning, utan vilken ingen effektiv undervisning kan bedrivas.” 

(www.lararnashistoria.se;a) 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns någon skillnad i 

uppfattningarna angående elevernas åsikter och attityder kring ordningsbetygens 

existens mellan yrkesförberedande och studieförberedande klasser. Finns det en 

koppling till elevernas fritidsintressen, föräldrars utbildning, boendeform eller andra 

demografiska fakta om eleverna. Detta för att få större insikt i elevers uppfattning av 

deras skolsituation. Historien upprepar sig brukar människor säga, men hur skall vi 

lyckas bättre imorgon om vi inte väljer att ta reda på vad eleverna i skolan idag faktiskt 

tycker och tänker om det som påverkar dem?      
 

 

1.2 Frågeställning 
 

Frågeställningar som denna uppsats är baserad på är följande. 

Är eleverna medvetna om deras rätt att vara med och påverka de regler som styr 

disciplinen i skolan? 

Anser eleverna att det bör finnas betyg/separata bedömningar av elevers ordning och 

uppförande i skolan? 

Vad anser eleverna som ordning och uppförande, vad kan inkluderas i detta? 

Skiljer sig elevernas uppfattningar inom ämnet beroende om de går ett 

yrkesförberedande program eller ett studieförberedande program?  

Anser eleverna att ordningsbetyg är lösningen på disciplinproblemet i skolan?  

 

  

http://www.folkpartiet.se/
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2. Bakgrund 

 

2.1 Disciplin i svenska skolor    
 

I detta kapitel kommer ordningsbetygens historiska betydelse i svenska skolor, dess 

utveckling och även hur situationen ser ut idag att behandlas. 

 

Sedan slutet av 1800-talet har svenska skolor haft betyg i ordning och uppförande. Det 

var upp till lärarna att bedöma elever utifrån deras beteende i skolan. Skalor för detta 

har sett ut på följande sätt, i ordning, A mycket god, B god och C mindre god. I 

uppförande, A mycket gott, B gott, C mindre gott och D klandervärt. Exempel på 

beteenden som dragit ned elevernas betyg är slarv med läxläsning, sen ankomst, om 

eleverna förstörde skolans eller andra elevers tillhörigheter. (Sjöholm, Svensson, 2011) 

 

Under 1920-talet hade man i läroverken (dagens 5:e klass till gymnasiet) betyg i 

ordning och uppförande efter skalan A, B och C. Här kunde eleven efter 3 varningar 

varje termin få sitt betyg sänkt och upprepades detta flera terminer kunde eleven bli 

avstängd från skolan. (www.svt.se;b) 

 

Under 1940 och 1950-talet hade tanken att använda skolan som ett medel för fostran för 

att förbättra samhället stor genomslagskraft. (Båtshake, 2006) 

1947 års skoldisciplinutredning handlade om skolagans vara eller icke vara, efter 2 års 

utredning presenterades ett förslag. Undersökningen redovisade resultaten av 4258 

blanketter som fyllts i av lärare runt om i Sverige. Här togs frågan om uppförande- och 

ordningsbetygen upp. På frågan om betygen ansågs ha värde som korrigerande medel 

svarade 39 procent ja, 31 procent nej och 30 procent svarade inte på frågan. Lärarna fick 

även svara på frågan om de ansåg att elevers beteende utanför skolan skulle påverka 

dessa betyg. Här svarade lärarna följande, 57 procent ja, 33 procent nej och 10 procent 

svarade inte på frågan. En tredje fråga de fick svara på var om deras beteende utanför 

skolan skulle bestraffas i skolan. 22 procent av lärarna svarade ja, 70 procent nej och 8 

procent valde att inte svara på frågan. I undersökningen begärdes ingen motivering till 

svaren men i provundersökningen som gjorts av enkäten hade lärarna svarat att eleverna 

inte bör bestraffas på två ställen.  

 

Agan skulle komma att avgränsas och istället skulle betyg i ordning och uppförande 

användas som korrigerande medel, eftersom majoriteten av lärarna ansåg att dessa betyg 

var av värde. Kvarsittning skulle finnas kvar som bestraffning och skolan skulle 

använda kontakten med hemmet vid disciplinproblem. (1947 års skoldisciplinutredning)  

I Svensk Skoltidning från 1951 kan man läsa om förslaget om en treårig försöksperiod 

med agaförbud i svenska skolor. (www.lararnashistoria.se;b) Men det skulle dröja till 

1958 då agan förbjöds i skolorna (Båtshake, 2006) och bara några år efter togs betygen i 

ordning och uppförande bort från gymnasieskolan. När betygen togs bort hade eleverna 

fått bedömningen mycket god, god eller mindre god. (www.svt.se;b) 

 

Betygen hade haft betydelse för arbetsgivare då de fått information utöver de vanliga 

betygen om de arbetssökandes beteende, samarbetsförmåga och flit. (Sjöholm m.fl. 

2011) 

Idag har lärarna och eleverna med sina föräldrar utvecklingssamtal där uppförande och 

ordning diskuteras och lärarna kan ge skriftliga omdömen om föräldrarna godkänner 

detta. Men i andra länder i Europa finns dessa betyg fortfarande kvar, i Polen, Grekland, 

Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Belgien, Nederländerna. Även i Italien (www.svt.se;b) 

där agan av barn fortfarande lever kvar. Något som vi i Sverige under sommaren 2011 

http://www.svt.se;b/
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fick se exempel på då en italiensk man uppges ha örfilat sin son framför vittnen utanför 

en restaurang i centrala Stockholm. (www.svt.se;c) 
 

 

2.2 Skollagen och Skolverket   

 
”Nyckelordet för dagens disciplindiskussioner är ”arbetsro”, vilket är ett uttryck som 

fäster uppmärksamheten på miljön i skolan.” (Landahl, 2006 s.223) 

 

I Skolverkets rapport Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan från 2009 påpekas 

betydelsen av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan. Något som går att relatera till 

bedömning av ordning och uppförande.  

 

Bedömningen är att det finns ett strukturellt likvärdighetsproblem när det gäller 

gymnasiebetygen i Sverige. Brister i likvärdigheten i betygssättning är ett 

rättsäkerhetsproblem för gymnasieelever som riskerar att snedvrida konkurrensen när 

individerna söker utbildningar på högskolan. (www.skolverket.se)  

 

Vidare diskuteras hur viktig en likvärdig betygssättning är då elever använder sina 

betyg inte bara för att söka till vidare utbildning utan även när de söker arbete. Låga 

betyg kan påverka vilka utbildningar som elever söker enligt Skolverket. 

(www.skolverket.se)  

I den nya skollagen SFS 2010:800 handlar kapitel 5 om Trygghet och studiero. Här 

finns de bestämmelser som ger skolan och lärarna instruktioner om bland annat 

ordningsregler och disciplinära åtgärder. För att eleverna skall få studiero och trygghet i 

skolan har rektorer och lärare rätt att vidta de åtgärder som är befogade för att komma 

till rätta med de disciplinära problemen.  

 

De åtgärder rektorer och lärare kan vidta är utvisning, kvarsittning, tillfällig 

omplacering, omhändertagande av föremål samt avstängning. Åtgärderna måste tas i 

rimlig proportion till omständigheterna. Dessa åtgärder bör tas om eleven stör 

undervisningen, uppträder olämpligt och efter uppmaning av läraren inte ändrar sitt 

beteende. Läraren kan endast utvisa eleven från undervisningssalen under resterande tid 

av undervisningspasset. Vid kvarsittning får eleven stanna kvar högst en timme efter att 

dagens lektioner slutat eller komma en timme innan lektionerna börjar. Om elevens 

beteende anses vara en allvarlig förseelse kan saken komma att utredas av rektorn i 

samråd med elevens vårdnadshavare. Eleven kan då få en skriftlig varning som 

meddelar om vilka åtgärder som kommer att tas. Eleven kan då komma att flyttas till en 

annan studiegrupp eller undervisas på annan plats. Detta kan handla om att tillförsäkra 

de andra elevernas trygghet och studiero.  

 

Rektorn kan ta beslut att helt eller delvis stänga av eleven om eleven har försökt 

vilseleda vid bedömningen av målen, eleven stör eller hindrar utbildningen, vid 

kränkande behandling av elever eller annan berörd personal eller om elevens beteende 

inverkar negativ på andra elevers trygghet och studiero. Innan beslutet att stänga av en 

elev har eleven och dess vårdnadshavare rätt att yttra sig i frågan.  

 

Lärare och rektorer har rätt att omhänderta föremål från eleverna om de anser att de stör 

undervisningen eller är en fara för elevernas säkerhet. Föremålen skall återlämnas till 

eleven i slutet på skoldagen. Om situationen upprepar sig kan föremålet komma att 

återlämnas först efter att vårdnadshavaren informerats, dock högst till och med fjärde 

dagen från det att föremålet omhändertagits. Om eleven tar med ett föremål som faller 

under brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot knivar och andra farliga 

http://www.svt.se;c/
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föremål, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen eller lagen om förbud 

mot vissa hälsofarliga varor skall det anmälas till polisen.  

 

Vidare beskriver skolagen att utvecklingssamtal skall ske minst en gång per termin då 

vårdnadshavaren får information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation. 

De betyg lärarna sätter skall bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som regeringen 

bestämmer. Dessa betyg rör sig från A-F då F är icke godkänt resultat. Om underlag 

saknas för att läraren skall kunna göra en bedömning av elevens kunskaper på grund av 

frånvaro skall betyg inte sättas. (www.riksdagen.se)   

 
 

2.3 Skolornas ordningsregler   

 
Här kommer de berörda skolornas ordningsregler att presenteras. Eftersom enkäten är 

anonym sker ingen källhänvisning, författaren har valt att själv sammanfatta skolornas 

ordningsregler.  

 

Sedan 2006 säger skollagen att gymnasieskolor och grundskolor skall ha obligatoriska 

ordningsregler. (Karlsson 2010) I den nya skollagen står det hur dessa regler skall 

utformas i samarbete med eleverna på varje skola. (www.riksdagen.se) 

 

Skola nr 1 

Eleverna blir informerade om skolans ordningsregler när de börjar första året på 

gymnasiet, de får då ett eget häfte med reglerna. Andra och tredje året blir eleverna 

påminda om dessa muntligt. Reglerna finns även tillgängliga på skolans intranät för 

samtliga elever. Reglerna som på denna skola kallas trivselregler är framtagna i 

samarbete mellan elever och elevråd som sedan lärarna tagit beslut om. 

 

Reglerna på skola nr 1 handlar om att man skall visa respekt mot sig själv, sina 

klasskompisar, lärare, skolan och dess egendom. Man skall passa sitt ordval, värna om 

arbetsro, komma i tid till lektionerna och ha med material. Man får inte hota någon eller 

spela om pengar, sedan påpekas det även att rökning på skolans område är förbjudet 

enligt svensk lag. 

 

Skola nr 2 

Elevernas och personalens ombud har tillsammans fastställt ordningsregler som gäller 

för skolan. Dessa regler finns tillgängliga på skolans intranät.  

 

Reglerna på skola 2 handlar om att skolan skall vara en trivsam plats där alla visar 

varandra hänsyn. Alla skall vara aktsamma med skolans lokaler och egendom, 

elektronisk utrustning får användas men inte så att den stör undervisningen. Tider skall 

respekteras, droger, alkohol och rökning får ej förekomma på skolan. Spel om pengar är 

också förbjudet, så även fusk. Ingen på skolan får bära symboler som strider mot 

skolans och läroplanens grundläggande värderingar.  

 

Skola nr 3   

Skolans ordningsregler är framtagna för att skapa en trivsam och kreativ miljö där alla 

kan uppmuntra varandra. Reglerna finns tillgängliga på skolans intranät. Arbetsro är ett 

av nyckelorden i reglerna som också handlar om att arbetsmaterial skall tas med till 

lektionerna, tider skall respekteras, elektronisk utrustning får endast användas då den 

inte stör undervisningen. Fusk är inte tillåtet, rökning förbjudet, spel om pengar är också 

förbjudet. Alla skall uppföra sig väl i alla skolans lokaler samt respektera bibliotekets 

och matsalens regler.  
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2.4 Den politiska debatten   

 
I DN skriver Göran Hägglund partiledare för kristdemokraterna om hur lärarna behöver 

större auktoritet. Hur lärarna med tydliga uppförande- och ordningsregler i skolan kan 

kommunicera sina värderingar. Att eleverna får lära sig konsekvenserna av sina 

handlingar och att skolan inte skall uppfattas som inkonsekvent, utan vara en lugn och 

trygg miljö.  

 

 Förutom att leva upp till kunskapsmålen måste skolan vara karaktärsdanande och ge 

barn och unga sunda värderingar. Respekten för människors lika värde, jämlikhet, 

demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag. Det ska ske med hjälp av 

tydliga uppförande- och ordningsregler. Lärarna måste få beslagta mobiltelefoner, ge 

skriftliga varningar och utfärda kvarsittning, skriver Göran Hägglund. (www.dn.se) 

 

På kristdemokraternas hemsida finns det paritet kallar sitt sjupunktsprogram för ordning 

och respekt i skolan. En av punkterna handlar om hur eleverna skall få ett skriftligt 

omdöme i ordning och uppförande inskrivet i betyget. Omdömet ska gälla året som 

betyget sätts, så eleven har chans att förbättra omdömet till nästa gång de får betyg. 

(www.kristdemokraterna.se) 

 

På moderaternas hemsida går det att läsa om deras handlingsprogram och om partiets 

åsikter om skolan. Omdömen i ordning skall tillåtas och elevernas kunskaper skall 

utvärderas bättre. Syftet med de nationella proven som bör utökas till fler ämnen och 

tidigare åldrar skall vara en likvärdig bedömning. (www.moderaterna.se) 

Skånemoderaten Margareta Pålsson, ordförande i utbildningsutskottet, skrev 2007 om 

hur miljön i skolan blivit sämre, hur utanförskap försvårat situationen och att något 

måste göras för att förändra detta. 

 

Våra elever är bäst i världen på att vara sämst, vi har mest sena ankomster och stökiga 

lektioner. Skymford som ”hora” och ”bög” ekar i korridorerna. När ett sådant 

arbetsklimat råder är det inte konstigt att det blir svårt att koncentrera sig på 

ämneskunskaperna. Att då hävda att någon förändring inte behövs är provocerande. Vi 

i Alliansen inser att skriftliga ordningsomdömen kan vara en väg för att bryta trenden 

och skapa arbetsro. (www.skanemoderaterna.se) 

 

Jan Björklund, partiledare för folkpartiet blev inför valet 2010 intervjuad av tidningen 

Expressen där han talade om hur skolan skulle få ordning på disciplinproblemen.  

 

Björklund började med att förklara att han vill återinföra ordningsbetyg i skolan. 

– Det finns i många andra länder. Det rör sig om ett modernt ordningsomdöme, sa han.  

Folkpartiledaren sa att han är medveten om att många är kritiska till ett sådant förslag, 

men att det var folk även till att skolk började skrivas in i betygen. 

– Men sedan visade det sig att skolket minskade mycket i svenska skolor då det började 

stå på betygen, sa han. (www.expressen.se) 

 

Betyg behövs för att lärarna skall se om eleverna behöver extra insatser för att klara de 

mål som finns uppsatta anser folkpartiet. På så sätt får föräldrarna information om 

elevernas framgångar och eleverna belönas för sitt arbete. Betyg behövs då 

utvecklingssamtal mycket handlar om det sociala. (www.folkpartiet.se;b)  
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Värmlands Folkblad publicerade den 15 februari 2008 artikeln En kunskapsskola 

behöver inte piska och betyg av Ann-Kristine Johansson, riksdagsledamot (s) och 

Mikael Johansson kommunalråd (s) 

 

Redan från första klass ska eleverna nu känna piskan, genom att den borgerliga 

regeringen infört möjligheten att ha betygsliknande omdömen under hela skoltiden.  

 

Johansson och Johansson menar att den borgliga regeringen försöker lösa dagens 

problem med gårdagens lösningar. De ifrågasätter att eleverna skall få skriftliga betyg, 

istället tycker Johansson och Johansson att utvecklingssamtalen skall bli bättre. 

(www.socialdemokraterna.se;a)   

Socialdemokraternas officiella skolpolitik säger dock att betyg skall finnas för att 

säkerställa att eleverna når kunskapsmålen men inte för att sortera eleverna. 

Socialdemokraterna vill att elever från årskurs ett till sju ska få skriftliga omdömen som 

skall verka för att se vilka framsteg eleverna gör och om eventuella insatser behövs för 

att nå målen. (www.socialdemokraterna.se;b) 

 

Vänsterpartiet är emot graderande betyg i skolan. Istället tycker partiet att det är i 

årskurs nio som elever skall få de första betygen. I dessa skall det framgå att eleven fått 

den utbildning, kunskaper och färdigheter eleven har rätt till. De menar att det skall 

finnas verktyg att kontrollera elevernas kunskapsnivå och under skoltiden få 

återkoppling till sitt arbete. För att söka till vidare utbildning skall strukturerade 

intervjuer, antagningsprov, tidigare erfarenhet och arbetsprover användas. 

(www.vansterpartiet.se)  

I Lärarnas tidning uttalade sig Rosanna Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för 

vänsterpartiet angående debatten om ordningsbetyg som helt ovidkommande. 

 

 – Det är ett fånigt förslag som jag inte tror är väsentligt för skolorna. Elever som 

bråkar gör det för att de mår dåligt, och de skulle inte bli hjälpta av ett ordningsbetyg. I 

stället bör man satsa på mindre klasser där alla elever blir sedda. 

(www.lararnasnyheter.se) 

 

Miljöpartiets syn på betyg och ordningsbetyg är att de riskerar att försämra elevernas 

studieresultat. De menar att ett skriftligt omdöme, inte ett betyg utan mer som en 

skriftlig version av utvecklingssamtalet skulle gynna eleverna. Ordningsbetyg anses inte 

höra hemma i kunskapsskolan. (www.mp.se) 

I Lärarnas tidning uttalade sig även Jabar Amin, miljöpartiets representant i 

utbildningsutskottet om ordningsbetyg. Amin är kritisk till ett ordningsbetyg och menar 

att de inte mäter målen som finns i skollagen. 

– Och elever som stör skulle knappast bry sig om ett ordningsbetyg. I stället bör man 

satsa på att ha en dialog med vårdnadshavarna. (www.lararnasnyheter.se) 

Centerpartiet tycker att betyg och omdömen är viktiga då de visar om eleverna når 

målen. De fungerar som urvalsinstrument när eleverna söker till vidare studier och visar 

föräldrarna att deras barn klarar skolan. (www.centerpartiet.se) Sofia Larsen, ordförande 

i riksdagens utbildningsutskott och centerpartist svarar på frågan om betyg i ordning 

och uppförande.   

– De skolor som vill ha det som ett komplement till de individuella utvecklingsplanerna 

i en kommunikation med föräldrar, kan ha ett ordningsomdöme. Det ser jag inte hinder 

för att man kan ha i skolan, säger Sofia Larsen. (www.sverigesradio.se) 

http://www.lararnasnyheter.se/
http://www.mp.se/
http://www.centerpartiet.se/
http://www.sverigesradio.se/
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2.5 Tidigare forskning 

 
Även om den huvudsakliga källa till detta arbete kommer att vara svaren på enkäten 

kommer även andra källor att användas. Skollagen, tidskrifter, tidningsartiklar och 

tidigare forskning kommer att ta stor del av arbetet. Här kommer tidigare forskning 

inom ämnet kortfattat att redvisas. Då forskningsfältet inom skola och betyg är mycket 

stort har  några exempel valts ut för att läsaren skall kunna få en bild av vad som 

tidigare forskning visar. 

 

Mats Karlsson vid Högskolan på Gotland gjorde under vårterminen 2010 en 

enkätundersökning bland lärare och elever på en gymnasieskola i en mindre stad i 

Sverige för att ta reda på vilka åsikter informanterna hade angående ordning, fostran och 

disciplin i skolan. Resultatet av undersökningen visar att både elever och lärare anser att 

skolan skall ha en fostrande roll i samhället vilket skall ske i stöd av gemensamma 

regler. Här kommer även demokratins roll fram. 

Demokratiska arbetsformer hör hemma i skolan och kommer sannolikt göra det under 

överskådlig tid. Demokratiska arbetsformer bör dock inte tolkas som att regler och 

auktoriteter har spelat ut sina roller – de bör istället ses som garanter för att 

demokratin ska fungera. (Karlsson, 2010 s. 35)  

 

Maria Holzmann skrev 2005 sitt examensarbete på Högskolan i Dalarna. Hon har 

arbetat med elever i årskurs nio och deras uppfattning kring betyg och bedömning. Det 

Holzmann kom fram till var att elevers uppfattningar av betyg och bedömning skiljer 

sig åt. Holzmann menar att elever har under sina skolår bildat sin uppfattning utifrån 

den miljö de vistats i och inte från det system som skall fungera som underlag för 

bedömning inom skolan. 

 

Skrapar man på ytan så kommer det fram att eleverna inte förstår innebörden av 

betygssystemet. Elevers uppfattning av betyg och bedömning består istället av rollen 

som elev och hur man använder den. (Holzmann, 2005 s. 21)  

 

Carina Thuland skrev 2010 Vad, förutom kunskap, är det som påverkar bedömningar 

och betyg? examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Thuland har genom intervjuer 

med lärare vid en gymnasieskola kommit fram till att lärare låter sin bedömning av 

elever påverkas av inte bara deras kunskapsprestationer utan också av elevers sätt och 

attityd. Thuland menar att om eleven är positiv, glad och intresserad har den större 

chans att få en mer positiv bedömning än en elev som är negativ, ointresserad och har 

hög frånvaro. De gamla ordningsbetygen har alltså inte försvunnit utan bakats in i 

ämnesbetygen. Lärarna blandar in personliga egenskaper och värderingar och därför är 

det mycket viktigt att diskutera frågor om betyg och bedömning. (Thuland, 2010)   

 

I Joakim Landahls avhandling Auktoritet och ansvar – Lärares fostrans- och 

omsorgsarbete i historisk belysning jämför författaren skolan med sjukhus och fängelser 

på så sätt att normbrotten finns i dessa institutioner. Men till skillnad från sjukhus och 

fängelser skulle skolan fortfarande finnas kvar om normbrotten (sjukdomar, brott, 

disciplinproblem) försvann. Skolan skulle då få större möjlighet att utveckla sitt syfte, 

men skolan är inte utvecklad endast för fostran utan även för kunskapsutlärning vilket 

försvårar skolans möjlighet att förhindra normbrott. Han menar vidare att lärare i många 

situationer får agera kurator, studievägledare och andra yrken som lärarna inte är 

utbildade till men som på något sätt förutsätts att de klarar av.  
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Landahl menar vidare att i en skolsituation där läraren är i minoritet och eleven i 

majoritet men där 40 % av Sveriges befolkning på något sätt befinner sig, inte längre är 

en förberedelse för samhället utan idag istället blivit samhället.  

Enlig Landahl är nyckelordet i dagens disciplindiskussioner arbetsro vilket för 

uppmärksamheten till skolans miljö vilken är mycket viktigt eftersom skolan är den 

plats där vi börjar våra liv. (Landahl, 2006) 

 

Marcus Samuelsson kom i sin avhandling Störande elever och korrigerande lärare Om 

regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i 

klassrummet fram till att de handlingar som lärare uppfattar som störande kunde delas in 

i följande punkter. 

  

 Störande aktiviteter – kroppshantering, ohörsamhet, pratsamhet 

 Störande artefakter – personrelaterade, undervisningsrelaterade 

 Störande egenheter – ansvarstagande, inställningstagande, tillitstagande 

 Störande oordning – oordnat arbetsmaterial, oordnade arbetsstrukturer 

 

De två mest uppmärksammade störningarna som lärare uppfattade var när elever 

pratade vid fel tillfällen och när de genom sina störningar hindrade andra elever i deras 

arbete. Detta skedde genom fältstudier på tre olika skolor där Samuelsson mellan 2003-

2004 följde sju klasser och deras lärare. Syftet med avhandlingen var att beskriva det 

önskvärda beteendet i klassrummet, hur lärare valde att korrigera och uppmärksamma 

detta beteende. Samuelsson undersökte även om detta påverkades av könet på eleven 

och läraren. (Samuelsson, 2008)     

 

Enligt den amerikanska författaren Kathryn R. Wentzel visar undersökningar att 

ingripanden med mening att höja det sociala beteendet ofta höjer det akademiska 

resultatet medan ingripanden med mening att höja det akademiska resultatet inte verkar 

visa någon skillnad i socialt beteende i en klassrumssituation. (Wentzel, 1993)  

 

I artikeln Development of a School-Wide Behavior Program In a Public Middle School: 

An Illustation of Deployment-Focused Intervention Development, Stage 1 tar Molina, 

Smith och Pelham upp ett tydligt exempel på hur en skola kan använder sig av en 

eventuell lösning på disciplinproblemet. Här har eleverna inte betygsatts utan skolan har 

använt sig av ett belönings/ bestraffningssystem för att få eleverna att följa skolans 

regler. (Molina, Smith, Pelham, 2005) 

 

Sheldon och Epstein har i artikeln Improving Student Behavior and School Discipline 

with Family and Community Involvement  tagit upp betydelsen av att hela samhället, 

inte bara lärare och föräldrar engagerar sig i skolan och dess elever. Eleverna påverkas 

inte bara under skoldagen utan det som händer på vägen till och från skolan, i hemmet 

och på fritiden har stor betydelse för dem och därför är det viktigt att fler än lärarna 

uppmärksammar dem och deras liv. (Sheldon och Epstein, 2002)  

 

2.6 Stämplingsteorin – Ted Goldberg 

 
Stämplingsteorin. Ett synsätt på studiet av avvikelse som innebär att människor blir 

avvikare genom att vissa etiketter tillämpas på dem av myndigheter och människor; de 

blir därigenom ”stämplade” eller stigmatiserade. (Giddens, 2007 s. 568)   

 

Ted Goldberg menar att människor uppfattar sig själv i relation till samhällets ideal som 

säger hur en människa skall vara. När ett barn föds har den ingen självbild, detta får den 
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genom föräldrarna, samhället och skolan. Stämplingen sker inte över en natt utan är en 

process av händelser som sker över en längre tid.  

Det är föräldrarna som är de första som påverkar barnet genom stämpling. Goldberg tar 

upp tre olika förklaringar till att föräldrar stämplar sina barn, biokemiska, psykiska och 

samhälleliga. Biokemiska förklaringar om barnet har fysiska defekter, som 

ämnesomsättningen, genetiska arvsanlaget eller hjärnan och körtlarna. Lösningen kan 

vara kirurgiska ingrepp eller mediciner. Det är individen det är fel på så det är individen 

som skall förändras, inte samhället.  

Psykiska förklaringar handlar om individens egenskaper, som temperament, behov och 

personlighet. Biologiska anlag spelar en viss roll men individens livserfarenheter 

påverkar henne. Samhälleliga förklaringar handlar om att samhället skapar problem för 

vissa individer genom sociala strukturer, det beror på deras plats i systemet. Goldberg 

anser att svaren till detta ligger i kultur, historia och samhällets sociala och ekonomiska 

institutioner. Alla föräldrar stämplar inte sina barn, genom att minska det samhälleliga 

trycket menar Goldberg att antalet föräldrar som stämplar sina barn kommer att minska.  

 

När barnen sedan kommer ut i samhället kommer barnen att fortsätta att lära sig vad 

som är rätt och fel genom omgivningens reaktioner. Alla reaktionerna i sig är inte 

negativa menar Goldberg, reaktioner behövs för att barnen skall lära sig att bli en del av 

samhället. Men barnet behöver få reaktioner som säger att handlingen de utfört är fel, 

inte att det är fel på dem själva. Goldberg menar att ett barn som blivit stämplat av sina 

föräldrar löper högre risk att bli stämplad av samhället. 

 

Om ett barn fått en negativ självbild genom föräldrarnas stämpling kommer det fortsätta 

att söka bekräftelse för detta genom att begå handlingar som stämmer med dennes 

negativa självbild. Likaså kommer ett barn med positiv självbild söka bekräftelse 

genom handlingar som stämmer med dennes självbild. Om barnets handlingar ligger 

långt utanför självbilden kan det komma att förändras så att det mer passar reaktionerna 

på barnets handlingar, på så sätt är självbilden föränderlig. Istället för att reagera på 

barnet själv handlar det om att reagera på handlingen barnet utför, att förmedla normer 

till barnet utan att stämpla det.  

 

När barnet kommer till skolåldern fortsätter stämplingen genom att lärarnas mjöligheter 

att undvika reaktioner som medför stämpling minskar med större barngrupper och 

minskade resurser. När barnet kommer upp i tonåren har hon en ganska tydlig bild av 

vad som är rätt och fel, men har nu en väl etablerad självbild och söker bekräftelse för 

detta genom sina handlingar. (Goldberg, 2010)        
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer undersökningsmetodik, enkätens utformning (se bilaga 1) samt 

utförandet av enkäten att redovisas, även avgränsning, population och etik.  
 

3.1 Undersökningsmetodik 

Syftet med undersökningen är att få fram elevers attityder och åsikter angående en 

eventuell bedömning av ämnet ordning och uppförande och för att se om dessa åsikter 

skiljer sig åt beroende på om eleverna går på ett studieförberedande eller 

yrkesförberedande program. Den metod som kommer att användas för att få fram 

empirin är en kvantitativ enkät. Då det är en metod som är mycket användbar för att 

samla information och statistik för att sedan analyseras. Men en enkätundersökning 

begränsar samtidigt informanternas chans att svara fritt. Därför är det mycket viktigt att 

enkäten inte innehåller ledande frågor. (Cohen, Manion, Morrison, 2000) En kvantitativ 

enkät är användbar när resultatet skall sorteras i kategorier samt för att se samband eller 

olikheter i svaren. (Stensmo, 2002) 

3.2 Enkätens utformning 

Eleverna kommer att få ett missiv att läsa där instruktioner samt en bakgrund till 

enkäten kommer att finnas. Här kommer de även att bli informerade om att enkäten är 

anonym och att deras svar inte kommer att kunna spåras. (Cohen m.fl. 2000) 

Enkäten kommer att ha demografiska frågor som sedan kommer att användas i 

analysavsnittet. Sedan följer 16 kortfrågor och två öppna frågor som eleverna skall 

svara på. Kortfrågorna kommer att vara både dikotoma frågor och multipla valfrågor. 

(Stensmo, 2002) Kortfrågorna för att få fram svar som kan jämföras statistiskt men 

också två öppna för att eleverna skall få en chans att kommentera och tänka fritt. Det 

kommer endast att finnas två öppna frågor för att undvika att eleverna tröttnar och 

tappar intresset om det tar för mycket av deras tid. (Cohen m.fl. 2000)   

Frågorna kommer att vara enkelt formulerade och språket anpassat till informanterna för 

att undvika missuppfattningar samt komma i logisk ordning. Enkäten kommer att börja 

med mer övergripande frågor för att senare bli mer specifika. (Stensmo, 2002) Vissa av 

frågorna kommer att ha följdfrågor vilket leder till att ett färre antal elever kan komma 

att svara på dessa beroende på deras svar på föregående fråga. 

I slutet av enkäten kommer eleverna att uppmanas kontrollera sina svar för att inget 

skall ha missats eller missuppfattats. De kommer även att tackas för deras medverkan. 

(Cohen m.fl. 2000)  

 

3.3 Avgränsning och population  
 

Urvalet för denna enkätundersökning kommer att ske strategiskt (Stensmo, 2002) då jag 

valt skolor och klasser med hjälp av SALSA - Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 

SambandsAnalyser och SIRIS - Skolverkets Internetbaserade Resultat- och 

KvalitetsInformationsSystem. Detta för att försäkra mig om möjligheten att kunna 

besöka en klass från ett studieförberedande program och en klass från ett 

yrkesförberedande program på varje skola. (www.siris.skolverket.se) Anledningen till 

http://www.siris.skolverket.se/
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att jag valt att undersöka skillnaden mellan studieförberedande och yrkesförberedande 

program är att det är så programstrukturen i gymnasieskolan ser ut. De elever som fyllt i 

enkäten går tredje året på gymnaiset, dessa har valts ut för att de längst erfarenhet av 

betyg.    

 

Enkäten fylldes i av 127 elever från 3 gymnasieskolor. Sammanlagt var det 67 elever 

från studieförberedande program och 60 elever från yrkesförberedande program. Ett 

större antal informanter hade förbättrat undersökningen med det ryms tyvärr inte inom 

tidsperspektivet av detta arbete. Anledningen till att jag har valt att eleverna skall fylla i 

enkäten är för att det är dem en eventuell bedömning i ämnet främst berör. (Cohen m.fl. 

2000)  
 

3.4 Etik 
 

De forskningsetiska principer som kommer att följas i denna uppsats är de som 

Vetenskapsrådet rekommenderar. Informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.                                                             

Berörda elever och lärare kommer att informeras om deras del i undersökningen samt 

dess syfte. De elever som medverkar i undersökningen kommer att informeras om att 

det är frivilligt att fylla i enkäten. Då de elever som medverkar i undersökningen 

kommer att vara över 15 år kommer inte deras föräldrar eller vårdnadshavare att 

tillfrågas om samtycke. Det är upp till eleven själv att välja om de vill medverka eller ej.                                                                                     

De kommer vidare att informeras om att under tiden de fyller i enkäten kan välja att 

avbryta deras medverkan, alternativt kan de välja att inte svara på vissa frågor.                  

Eleverna som deltar i undersökningen kommer att vara elever som jag själv inte haft 

kontakt med tidigare, för att minska eventuell påverkan. De kommer även att informeras 

om att enkäten kommer att användas för min uppsats och inte i någon annan situation.  

De kommer även att informeras om att deras svar inte kommer att kunna spåras tillbaka 

till dem personligen (www.ibl.liu.se) och att enkäterna kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är slutförd.  

3.5 Genomförande av enkätundersökningen 

Enkäten delade jag själv ut i klasserna, istället för att använda mig av e-post eller 

internet för att minska risken för bortfall. (Stensmo, 2002) Enkäten delades ut till 

eleverna efter samtycke med deras lärare samt rektorer. De fyllde i enkäterna enskilt för 

att öka trovärdigheten. Från varje skola har en yrkesförberedande och en 

studieförberedande klass valts ut.  

 

Eleverna informerades om att enkäten var frivillig och anonym. De informerades om att 

undersökningen var en del av mitt examensarbete på Högskolan i Gävle och dess syfte, 

samt var de kan se det färdiga resultatet. Jag informerade dem inte vidare angående mitt 

material utan de fick möjlighet att ställa frågor före, under och efter att de fyllt i 

enkäten. Detta för att undvika min eventuella påverkan på deras svar. Jag fanns 

närvarande i klassrummet medan de fyllde i enkäterna som jag genast samlade in allt 

eftersom de blev färdiga. En klass som fyllde i enkäten gjorde det med sin lärare då jag 

inte fanns närvarande.  

Efter att eleverna fyllt i blanketterna märkte jag dem med nummer för att underlätta 

bearbetningen. När enkäterna samlats in granskade och analyserade jag materialet. 

 

Undersökningen fylldes i av totalt 127 elever från tre gymnasieskolor i Gävleborgs län. 

På varje skola var det en yrkesförberedande och en studieförberedande klass som 



 

16 
 

medverkade. Totalt var det 67 elever i tre klasser från studieförberedande program och 

60 elever i tre klasser från yrkesförberedande program. 

En av eleverna svarade bara på en fråga, annars var svarsfrekvensen mellan 87 och 99 

procent. Om man bortser från svaren på de två frågor som endast vissa elever skulle 

svara på beroende på deras svar på tidigare frågor.    
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4. Resultat 
 

I detta kapitel kommer det empiriska resultat av den enkätundersökning som uppsatsen 

vilar på att redovisas. Detta kommer att ske i både text och tabeller. Det var totalt 127 

elever som fyllde i enkäten. Här redovisas deras svar, totalt för alla klasser sedan separat 

för studieförberedande klasser och yrkesförberedande klasser. Först med antal elever 

som svarat och sedan med procenttalen deras svar räknats ut till. I dessa staplar har inte 

de elever som svarat med andra svar än som fanns tillgängliga i enkäten att redovisas. 

Dessa elevers svar kommer att tas upp i texten ovan tabellerna. 

 
 

4.1 Bakgrundsfrågor 
 

Tabell 1. Fråga 1 Kön. Svarsfrekvens 99 %, 126 elever.  

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande

  

 

Kille 36 29% 21 32% 15 25% 

 

Tjej 90 71% 45 68% 45 75% 

 

Totalt 126 100% 66 100% 60 100% 

 
 

Tabell 2. Fråga 2 Bostad. Flera elever som svarade att de bor i lägenhet svarade 

inte på om de bor i en bostadsrätt eller hyresrätt, därför har jag valt att inte 

redovisa dessa siffror. Då vissa elever bor på mer än en plats har de angett mer än 

ett svar på denna fråga. Under svaret annat skrev eleverna radhus, herrgård, 

hästgård och torp. Svarsfrekvens 98 %, 125 elever. 

 

 

 Total % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Lägenhet 46 36% 20 31% 26 42%

  

 

Villa 66 52% 34 52% 32 51.5% 

 

Lantbruk 5 4% 4 6% 1 1.5% 

 

Annat 10 8% 7 11% 3 5% 

 

Totalt 127 100% 65 100% 62 100% 
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Tabell 3. Fråga 3 Bor du i. Här har vissa elever angett två svar, därför att de bor 

på mer än en plats. Tätort (10 000 eller fler), Förort (5000 eller fler) eller 

Landsbygd (under 5000 invånare). Svarsfrekvens 96 %, 122 elever. 

 

 

 Total % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Tätort  60 45% 37 49% 23 40% 

 

Förort 33 25% 19 25% 14 25% 

 

Landsbygd 40  30% 20 26% 20 35% 

 

Totalt 133 100% 76 100% 57 100% 

 

 

Tabell 4. Fråga 4 Är dina föräldrar. Här har vissa elever angett två svar då 

föräldrarna kan ha olika sysselsättning. Under annat har eleverna fyllt i 

sjukskriven och pensionär. Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

  

       Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

  

Arbetare       100 64% 55 63% 45 65.5% 

 

Tjänsteman       14 9% 7 8% 7 10% 

 

Egen företagare   23 15% 13 15% 10 14.5% 

 

Arbetssökande    16 10% 9 10.5% 7 10% 

 

Annat        3 2% 3 3.5% 0 0 

 

Totalt       156 100% 87 100% 69 100% 
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Tabell 5. Fråga 5 Föräldrars högsta avslutade utbildning. Här har vissa elever 

angett två svar då föräldrarna kan ha olika utbildning. Under annat har eleverna 

fyllt i grundskola eller vet ej. Svarsfrekvens 98 %, 124 elever. 

 

 

 Totalt %  Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Gymnasiet 50 36% 20 28% 30 45% 

 

Komvux 14 10% 7 10% 7 10.5% 

 

Högskola/  

Universitet 67 49% 42 59% 25 37% 

 

Annat 7 5% 2 3% 5 7.5% 

 

Totalt 138 100% 71 100% 67 100% 

 

 

Tabell 6. Fråga 6 Sportar du på din fritid? Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 80 63% 52 78% 28 47% 

 

Nej  46 37% 15 22% 31 53% 

 

Totalt 126 100% 67 100% 59 100% 

 

 

Tabell 7. Om eleverna svarade ja på fråga 6 kunde de välja mellan lagsport eller 

individuell sport. Detta svarade samtlig av eleverna på yrkesförberedande 

program på men bortfallet på studieförberedande program var 9 % då 7 elever 

valde att inte svara på följdfrågan. Två elever svarade både och. Svarsfrekvens   

57 %, 73 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande   Yrkesförberedande 

 

Lagsport 22 31% 17 40% 5 18% 

 

Individuell  

Sport 49 69% 26 60% 23 82% 

 

Totalt 71 100% 43 100% 28 100% 
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Tabell 8. Fråga 7 Är du medlem i någon förening? T.ex. WWF, Greenpeace, GIF, 

AIK? Svarsfrekvens 99 %, 126 elever.  

   

 

  Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 50 40% 37 56% 13 22% 

 

Nej 76 60% 29 44% 47 78% 

 

Totalt 126 100% 66 100% 60 100% 

 

 

Tabell 9. Fråga 8 Är du politisk intresserad? Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

  

 Totalt %  Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 29 23% 11 17% 18 30% 

 

Nej 97 77% 55 83% 42 70% 

 

Totalt 126 100% 66 100% 60 100% 

 

 

Tabell 10. Fråga 9 Planerar du att inom de närmsta åren plugga vidare vid 

högskola eller universitet? En elev svarade vet ej. Svarsfrekvens 94 %, 120 elever.  
 

  

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 90 76% 54 84% 36 65% 

 

Nej 29 24% 10 16% 19 35% 

  

Totalt 119 100% 64 100% 55 100% 
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Tabell 11. Fråga 10 Är du aktiv i någon elevorganisation? T.ex. elevråd, 

skolbokskommiten o.s.v. Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande

  

 

Ja 17 13% 7 11% 10 17% 

 

Nej 109 87% 59 89% 50 83% 

 

Totalt 126 100% 66 100% 60 100% 
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4.2 Enkätfrågor 

 
Tabell 12. Fråga 1 Har er skola ordningsregler? Två elever svarade vet ej. 

Svarsfrekvens 96 %, 122 elever. 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 114 95% 60 94% 54 96% 

 

Nej 6 5% 4 6% 2 4% 

 

Totalt 120 100% 64 100% 56 100% 

 

 

Tabell 13. Fråga 2 Anser du att reglerna är ok? Två elever svarade vet ej. 

Svarsfrekvens 88 %, 114 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja          107        96%      55     92%  52  100% 

 

Nej 5 4% 5 8% 0 0% 

 

Totalt  112 100% 60 100% 52 100% 

 

 

Tabell 14. Fråga 3 Kan du vara med och påverka dessa regler? En elev svarade 

både och, tre elever svarade vet ej. Svarsfrekvens 88 %, 112 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 80 74% 44 75% 36 73% 

 

Nej 28 26% 15 25% 13 27% 

 

Totalt 108 100% 59 100% 49 100% 
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Tabell 15. Fråga 4 Behöver skolan ordningsregler? En elev svarade vet ej. 

Svarsfrekvens 93 %, 118 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande

  

 

Ja 107 91% 55 89% 52 95% 

 

Nej 10 9% 7 11% 3 5% 

 

Totalt 117 100% 62 100% 55 100% 

 

 

Tabell 16. Fråga 5 Vad anser du som ordning och uppförande? Här hade eleverna 

flera val men också möjlighet att fylla i egna exempel. Svarsfrekvens 98 %, 125 

elever. 

 

 

  Totalt   %     Studieförberedande Yrkesförberedande

  

 

Att komma i tid till  

lektionerna  92        29%       52   32.5% 40 25% 

 

Att ha med sig penna,  

bok, dator m.m. 75        24%       36   22.5% 39 25% 

 

Att räcka upp handen 57        18%       27   17% 30 19% 

 

Att inte störa dina  

klasskompisar när  

du pluggar.  86        27%       41   26% 45 28% 

 

Annat  7          2%      3   2% 4 3% 

 

Totalt  317      100%     159   100% 158 100% 

 

 

Tabell 17. Fråga 6 Tycker du att ordning och uppförande bör betygssättas i 

skolan? Svarsfrekvens 98 %, 124 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 49 40% 18 27% 31 53% 

 

Nej 75 60% 48 73% 27 47% 

 

Totalt 124 100% 66 100% 58 100% 
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Tabell 18. Fråga 7 Hur tycker du att ordning och uppförande bör betygssättas? 62 

elever svarade på frågan fast att endast 49 blev instruerade att göra så beroende 

på deras svar på fråga 6. Svarsfrekvens 49 %, 62 elever. 

 

 

           Totalt          %             Studieförberedande            Yrkesförberedande 

 

Betyg som alla  

andra ämnen             18         29%    7 28%    11 30% 

 

Separat dokument     36         58%    14 56%    22 59% 

 

Belönings/ 

bestraffningssystem   5         8%    3 12%    2 5.5% 

 

Annat              3         5%    1 4%    2 5.5% 

 

Totalt             62         100%    25 100%    37 100% 

 

 

Tabell 19. Fråga 8 Tror du att en bedömning av ordning och uppförande kommer 

leda till att elever fjäskar för lärare? Två elever svarade både och på frågan. 

Svarsfrekvens 98 %, 124 elever. 

 

 

Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 100 82% 55 87% 45 76% 

 

Nej 22 18% 8 13% 14 24% 

 

Totalt 122 100% 63 100% 59 100% 

 

 

Tabell 20. Fråga 9 Tror du att en bedömning av ordning och uppförande skulle 

komma att missbrukas av lärare? Tre elever svarade både och, en elev svarade 

kanske och en elev svarade lite. Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande  

 

Ja 93 77% 51 77% 42 76% 

 

Nej 28 23% 15 23% 13 24% 

 

Totalt 121 100% 66 100% 55 100% 
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Tabell 21. Fråga 10 Får lärare idag räkna in ordning och uppförande i dina betyg? 

Sex av eleverna svarade vet ej. Svarsfrekvens 98 %, 124 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 16 14% 5 8% 11 21% 

 

Nej 102 86% 60 92% 42 79% 

 

Totalt 118 100% 65 100% 53 100% 

 

 

Tabell 22. Fråga 11 Tror du att dina lärare räknar in ordning och uppförande i 

dina betyg? Tre elever svarade vet ej, en elev svarade kanske och en elev svarade 

både och. Svarsfrekvens 99 %, 126 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 88 73% 42 67% 46 79% 

 

Nej 33 27% 21 33% 12 21% 

 

Totalt 121 100% 63 100% 58 100% 

 

 

Tabell 23. Fråga 12 Tror du att du själv skulle vinna på att en bedömning av 

ordning och uppförande infördes? T.ex. att du skulle koncentrera dig mer på 

lektionerna och att du skulle komma i tid till dem och på så sätt lära dig mer, få 

bättre betyg och ha mindre läxor att göra hemma i slutet på dagen. Tre elever 

svarade både och, en elev svarade kanske. Svarsfrekvens 95 %, 121 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 66 56% 30 48% 36 67% 

 

Nej 51 44% 33 52% 18 33% 

 

Totalt 117 100% 63 100% 54 100% 
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Tabell 24. Fråga 13 Tror du att elevers åsikter statistiskt skiljer sig åt mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program? En elev svarade vet ej. 

Svarsfrekvens 97 %, 123 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 77 63% 39 60% 38 67% 

 

Nej 45 37% 26 40% 19 33% 

 

Totalt 122 100% 65 100% 57 100% 

 

 

Tabell 25. Fråga 14 Vilka tror du är statistiskt för en bedömning av ordning och 

uppförande? En elev svarade både och. Denna fråga skulle besvaras av de elever 

som svarat ja på föregående fråga, det antalet var 77 elever, ändå har 85 elever 

svarat på frågan. Svarsfrekvens 67 %, 85 elever. 

 

 

      Totalt   %    Studieförberedande       Yrkesförberedande 

 

Elever på  

yrkesförberedande program    28       33%       11         25%    17           41% 

 

Elever på  

studieförberedande program   57       67%       33         75%     24          59% 

 

Totalt       85       100%     44         100%     41          100% 

 

 

Tabell 26. Fråga 15 Vilka tror du statistiskt är mest för en bedömning av ordning 

och uppförande? Sju elever svarade både och på denna fråga. Svarsfrekvens 87 %, 

110 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Killar 10 10% 6 11% 4 8% 

 

Tjejer 93 90% 47 89% 46 92% 

 

Totalt 103 100% 53 100% 50 100% 
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Tabell 27. Fråga 16 Är det skolans jobb att fostra elever? Nio elever svarade både 

och, en elev svarade delvis. Svarsfrekvens 94 %, 120 elever. 

 

 

 Totalt % Studieförberedande Yrkesförberedande 

 

Ja 18 16% 12 20% 6 12% 

 

Nej 92 84% 49 80% 43 88% 

 

Totalt 110 100% 61 100% 49 100% 

 

 

Fråga 17 Hur tycker du ordning och uppförande i skolan skall uppnås? Svarsfrekvensen 

på denna fråga var 55 %, 70 elever. Elevernas åsikter handlar mycket om ömsesidig 

respekt, att elevers inställning och attityd måste ändras. Här följer några citat från 

enkäterna som eleverna fyllde i.  

 

Regler, nära relationer med lärare och elever för att i så fall kunna lösa problemen om 

de inte beter sig rätt. Bygga upp respekt för varandra, både elever och lärare. (Elev A) 

 

genom lärare som peppar, samtalar med elever och en trygg skolledning som föregår 

med gott exempel. (Elev B) 

 

Elevernas åsikter om ordning och uppförande skall betygsättas var splittrade men 

överlag positiva. Här svarade eleverna att ordning och uppförande inte har något med 

betyg att göra, vissa vill ha en separat bedömning och en del vill ha det inräknat i  

ämnesbetygen. Det handlar också om att alla måste ta ansvar för sig själv och att 

föräldrarna måste uppfostra sina barn bättre. Lärarna skall göra det tydligt för eleverna 

när de gjort något bra eller dåligt och ha personliga samtal om elevens beteende så att 

eleverna blir mer medvetna om hur de beter sig. Skolan skall ha tydliga regler, bättre 

lärare som ställer krav på eleverna samt att lärare och skolledning skall föregå med gott 

exempel. 

 

Genom en personlig inställning till sina elever som får dem att känna att det de gör är 

viktigt. Om man känner en mening i vad man gör sköter man sig bättre. (Elev C) 

 

Eleverna föreslår också övningar i respekt, diskussioner om bra stämning och att de som 

inte sköter sig ska få mer hjälp. Skolan behöver bli mer seriös och kommunikationen 

mellan lärare och elever bättre. Lärarna behöver engagera eleverna och ha strängare 

disciplin. Det handlar mycket om att man skall göra eleverna medvetna om vilka 

konsekvenser det kan ha för andra om de stör undervisningen. Lärarna skall vara snälla 

och peppa eleverna och man får respektera att vissa elever är mer högljudda än andra.  

 

 

Fråga 18 Har du något att tillägga? På denna fråga svarade många elever nej, vet inte 

o.s.v. Av de kommentarer som kom in handlade en om utformningen av enkäten och en 

av kommentarerna var negativt riktat mot ett av Sveriges partier. Övriga tre var 

kommentarer om enkätens ämne.  
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Vissa fall tror jag det är bra eftersom fler kanske skulle uppföra sig men samtidigt om 

en elev är jättebra kunskapsmässigt och uppför sig dåligt ska inte det få dra ner 

betygen.  

Jag tror också att lärare skulle utnyttja det på helt fel sätt! (Elev A)      

 

Det ska vara ”demokratisk-disciplin”. T.ex. att ingen rektor sätter regler så eleverna 

blir missnöjda. (Elev D) 

 

att med betyg skrämma stökiga elever till ordning känns rätt konstigt. Allt handlar om 

att känna sig sedd och lyssnad på (Elev C)   
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kommer empirin att analyseras utifrån den statistik som redovisats i 

föregående kapitel. Elevernas svar på fråga 17 och 18 kommer ej att kommenteras i 

analysavsnittet utan kommer istället att tas upp i diskussionsavsnittet.  

 

Elevernas svar på bakgrundsfrågorna visar att de har många likheter som bostad, var de 

bor, föräldrars sysselsättning samt om de är aktiva i någon elevorganisation. Här visade 

siffrorna ingen märkbar skillnad mellan studieförberedande och yrkesförberedande 

klasser. De resterande frågorna visar att föräldrar till elever i studieförberedande klasser 

har högre utbildning. Dessa elever sportar i större utsträckning, individuell sport är 

vanligast bland båda klasserna, även om det är mer vanligt för elever på 

yrkesförberedande program. Samt att det är vanligare för elever i studieförberedande 

klasser att vara med i någon slags förening. Däremot är elever i yrkesförberedande 

klasser mer politiskt aktiva. På frågan om eleverna tänker plugga vidare svarade elever i 

studieförberedande klasser i större utsträckning ja och elever i yrkesförberedande 

klasser nej. Vilket kan ses som en bekräftelse på de yrkesval de gjort när de sökt 

gymnasiet.  

 

Elevernas svar på fråga ett visar att majoriteten av alla elever vet att deras skola har 

ordningsregler. Men att sammanlagt 5 procent av eleverna inte är medvetna om detta 

trots att skolorna är skyldiga att informera eleverna om reglerna. Varför 5 procent av 

eleverna svarat nej på denna fråga framkommer inte av undersökningen. Det kan jag 

bara spekulera om. Skillnaden mellan programmen är mycket liten, 2 procent skiljer 

programmen åt. 

 

På fråga två tycker majoriteten av eleverna att reglerna är okej, 4 procent har svarat nej 

på frågan. Dessa elever kommer från studieförberedande program då samtliga elever på 

yrkesförberedande program svarat att de tycker att reglerna är okej.   

 

Svaren på fråga tre visar att mer än en fjärdedel av eleverna inte är medvetna om deras 

rättighet att vara med och utforma skolans regler. Även här är skillnaden mellan 

programmen mycket liten, som i fråga ett är det endast 2 procent som skiljer dem åt.     

 

Fråga fyras svar visar att elever på yrkesförberedande program tycker att ordningsregler 

i skolan behövs i större utsträckning än elever i studieförberedande program. Totalt 

tycker 9 procent av eleverna att regler inte behövs., 11 procent av eleverna från 

studieförberedande program och 5 procent av eleverna från yrkesförberedande program.  

 

På fråga fem har eleverna generellt svarat att komma i tid är den viktigaste punkten av 

vad som ingår i ordning och uppförande. För att sedan följas av att inte störa sina 

klasskompisar när de pluggar, att ha med sig material till lektionerna och att räcka upp 

handen. På denna fråga var det ingen större skillnad mellan klasserna. 2 procent av 

eleverna fyllde i svarsalternativet annat men lämnade inget exempel på vad detta kunde 

vara. Detta kan vara på grund av att det fanns alternativ att välja mellan i enkäten och att 

de inte behövde fundera ut egna alternativ utan endast ringa in de befintliga. 

 

Elevernas svar på fråga sex visar att eleverna i yrkesförberedande program i större 

utsträckning vill att ordning och uppförande skall betygssättas i skolan. 53 procent av 

yrkesförberedande elever vill ha någon slags bedömning i ämnet jämfört med 27 

procent av eleverna i studieförberedande klasser. Kan detta bero på att eleverna i 
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yrkesförberedande klasser i högre utsträckning planerat att ge sig ut i arbetslivet medan 

elever i studieförberedande klasser planerar att studera vidare efter gymnasiet? 

 

Hur denna betygssättning skall ske är eleverna i stor utsträckning överrens om i fråga 

sju. 58 procent svarar här att denna bedömning skall ske i ett separat dokument. En klar 

majoritet av eleverna från båda programmen har valt detta alternativ.  

 

En majoritet av eleverna tror att en bedömning i ämnet kommer att leda till att elever 

fjäskar för lärare. Sammanlagt 82 procent har svarat ja på denna fråga, elever i 

studieförberedande program tror detta i högre utsträckning än elever i 

yrkesförberedande program. Är detta ett tecken på att eleverna inte har förtroende för 

lärarna? 

 

På fråga nio om detta kommer att missbrukas av lärare har eleverna svarat mycket lika, 

77 procent att detta kommer att ske och 23 procent tror inte att detta kommer att 

missbrukas. Endast 1 procent skiljer programmen åt.  

 

Fråga tio handlar om lärare idag får räkna in ordning och uppförande i betygen. Här har 

86 procent av eleverna svarat nej. Men här finns en skillnad mellan programmen då 21 

procent av eleverna från yrkesförberedande program svarat ja medan siffran för 

studieförberedande program är 8 procent. Lärare får idag räkna in ordning och 

uppförande i betyget om t.ex. en kemilaboration tillhör kriterierna för att uppnå godkänt 

och eleven inte är närvarande på lektionen. Om underlag saknas för att läraren skall 

kunna göra en bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro skall betyg inte 

sättas. (www.riksdagen.se)   

 

73 procent av eleverna tror att lärarna idag räknar in ordning och uppförande i deras 

betyg. Men vilken del av ordning och uppförande som eleverna menar framkommer 

inte. Detta kan skilja sig åt. Elever på yrkesförberedande program tror i högre 

utsträckning att lärare räknar in ordning och uppförande i deras betyg. Kan detta bero på 

att deras studieplaner och kriterier skiljer sig åt? 

  

På frågan om eleverna tror sig vinna på en situation då ordning och uppförande bedöms 

visar undersökningen att en majoritet av eleverna från yrkesförberedande program anser 

detta. 67 procent i jämförelse 48 procent av eleverna i studieförberedande program.  

 

I fråga 13 och 14 får eleverna själva svara på frågan om åsikterna skiljer sig åt mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program. En majoritet av eleverna har svarat 

att det är skillnad mellan programmen och både studieförberedande och 

yrkesförberedande elever anser att elever på studieförberedande program är statistiskt 

för en bedömning. Vilket motsäger svaren på fråga sex som visar att en majoritet av 

elever på yrkesförberedande program är för en bedömning medan en majoritet av 

eleverna på studieförberedande program är emot en bedömning av ordning och 

uppförande.    

 

På fråga 15 får eleverna svara på vilket kön som är statistiskt för en bedömning. Här har 

elever från båda programmen en klar uppfattning. Enligt dem är tjejer mest för en 

bedömning, 90 procent har angivit detta som svar. 71 procent av eleverna som svarade 

på enkäten var tjejer.  

 

Utifrån dessa svar har ett typvärde (Stukát, 1991) på eleverna tagits fram. Enligt 

analysen är det så här genomsnittseleven för respektive program ser på i frågan om en 

eventuell bedömning av ordning och uppförande. Endast två punkter skiljde dem åt i de 
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demografiska frågorna. Föräldrarnas utbildning och om eleverna är medlem i någon 

förening.  

 

I enkätens frågor var det fyra punkter som skiljde eleverna åt. På fråga nr sex, om de 

tycker att ordning och uppförande bör betygssättas. Samt på fråga tolv, om de tror att de 

själva skulle vinna på en eventuell bedömning. De andra två frågorna var multipla 

valfrågor. Här skiljde sig elevernas åsikter sig inte mycket men dock en viss skillnad. 

Genomsnittseleven för vartdera program redovisas nedan.  
 

 

Tabell 28. Elev på studieförberedande  Elev på yrkesförberedande 

program program 

 
 

Kön  tjej  tjej 

Bostad  villa  villa 

Bor i  tätort  tätort 

Föräldrars arbete arbetare  arbetare  

Föräldrars utbildning högskola/universitet gymnasiet 

Sportar   ja  ja 

Individuell/lagsport individuell  individuell 

Medlem i en förening ja  nej 

Politiskt intresserad nej  nej 

Plugga vidare ja  ja 

Aktiv i en    

elevorganisation nej  nej   

 

Finns ordningsregler  

på er skola  ja  ja 

Är de ok  ja  ja 

Kan du påverka dessa ja  ja 

Behövs de  ja  ja 

Vad anser du som ordning    

och uppförande att passa tider att inte störa andra 

Bör det betygssättas nej  ja 

Hur  separat dokument separat dokument 

Kan det leda till fjäsk ja  ja 

Kan det missbrukas 

av lärare  ja  ja 

Får lärare räkna in ordning  

och uppförande i betygen nej  nej 

Räknar de in det i betygen ja  ja 

Skulle du vinna på en  

bedömning  nej  ja 

Skiljer sig elevers åsikter   

mellan programmen ja  ja 

Vilket program är mest för studieförberedande studieförberedande 

Vilka är mest för tjejer   

eller killar  tjejer  tjejer 

Är det skolans jobb att  

fostra elever  nej  nej 
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6. Diskussion 
 

Syftet med den här undersökningen var att få fram elevers åsikter och attityder 

angående frågan om ordning och uppförande skall betygssättas eller på annat sätt 

bedömas i gymnasieskolan och om dessa åsikter skiljer sig åt beroende på om eleverna 

går på ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. I skolverkets rapport 

Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? diskuteras hur viktig en likvärdig 

betygssättning är då elever använder sina betyg inte bara för att söka till vidare 

utbildning utan även när de söker arbete. Låga betyg kan påverka vilka utbildningar som 

elever söker enligt Skolverket. 

 

Dessutom anpassar naturligtvis individerna delvis sina ansökningar efter sina betyg. Är 

betygen låga söker eleven inte utbildningar på högskolor där det krävs höga betyg för 

att komma in. (www.skolverket.se)  

 

Om ämnesbetygen påverkar elevernas val av fortsatt utbildning, kommer då betyg i 

ordning och uppförande påverka vilket arbete eleverna söker? Enligt Goldberg menar 

stämplingsteorins att människor uppfattar sig själva genom hur andra uppfattar dem. Så 

om en elev får ett lågt betyg i detta ämne kan eleven påverkas så att de fortsätter med 

handlingar som bekräftar den stämpel de fått genom betyget. Om barnet får sin stämpel 

från föräldrarna och sedan för det vidare i samhället och upp i skolåldern där den 

bekräftas har eleverna rätt när de säger att föräldrarna måste ta sitt ansvar och de måste 

utbildas. En majoritet av eleverna i undersökningen menar att det inte är skolans jobb att 

fostra eleverna. Men som Goldberg påpekar måste problemet lösas genom att resurserna 

används för åtgärder i ett tidigt stadium, föräldrarnas stämpling av barnen. Har eleverna 

fått en negativ självbild från föräldrarnas stämpling kan det vara svårt att hitta fungerade 

åtgärder när barnen kommit upp i en högre ålder. Istället måste man rikta in sig på 

grundproblemet. Elevernas citat nedan visar tydligt deras åsikt i ämnet, så även Edin 

och Drummonds tankar om ansvar. 

 

Föräldrar bör fostra sina barn bättre (Elev E)  

 

Föräldrarnas ansvar, samt elevernas (Elev F) 

 

Största ansvaret ligger hos föräldrarna så utbilda dem. (Elev G)  

 

Vi kan antingen mena att problemet med bristande arbetsro i skolan beror på 

förhållanden i samhället, hur föräldrar bemöter sina barn. Eller så kan vi hävda att 

mönstren för de sociala samspelen i skolan uppstår och formas av förhållanden som 

råder i skolan. Antingen kan vi som arbetar i skolan svära oss fria från ansvar och 

placera problemet utanför skolan eller inse att vi är delansvariga – att vi är en del av 

problemet. (Edin och Drummond, 2006 s. 7) 

 

I artikeln Improving Student Behavior and School Discipline with Family and 

Community Involvement  kommer det fram hur viktigt det är att hela samhället, inte bara 

lärare och föräldrar engagerar sig i skolan och dess elever. (Sheldon och Epstein, 2002) 

(se även Wentzel, 1991) Eleverna i undersökningen har insett att det inte bara är de 

själva som berörs av frågan. De menar att föräldrarna, lärarna och även skolledningen 

påverkar situationen och att de måste jobba tillsammans för att lösa den. 

 

Det ska vara demokratisk ”disciplin”. Tex att ingen rektor sätter regler så eleverna blir 

missnöjda (Elev D)  

 



 

33 
 

genom lärare som peppar, samtalar med eleverna och en trygg skolledning som föregår 

med gott exempel (Elev B)  

 

- it takes the whole village to raise a child. (Mukuria, 2002 s. 447)  

 

Rädda Barnens undersökning Ung Röst 2011 visar att 68 procent av de tillfrågade 

skoleleverna vill vara med och bestämma väldigt mycket eller mycket om reglerna i 

skolan. Undersökning visar att eleverna är medvetna om detta då 74 procent av eleverna 

svarade att de kunde vara med och påverka dessa regler.  

Egentligen handlar det inte bara om att få skolan att fungera, det handlar om något 

mycket större. Det handlar om att få dessa unga vuxna redo för att själva fungera i ett 

samhälle med hårdare regler och straff än de tidigare mött. Elevens citat nedan visar att 

eleverna inser att frågan rör inte bara dem, det är fler som påverkar.   

 

Med bra lärare så blir ordning och uppförande bättre tror jag. En rektor som förstår är 

nog också viktigt (Elev H)  

 

När vi tillskriver barnen lika mycket förståelse som vi vuxna har, när vi behandlar dem 

som jämlikar, smiter vi från vårt vuxenansvar: 

 

Tjugo tolvåriga elever och deras lärare har hyrt en buss. Vem ska köra? (Edin m.fl. 

2006 försättsblad) 

 

Elevernas åsikter om en eventuell bedömning av ordning och uppförande är splittrad, så  

som politikernas. De vill båda att ordningsregler skall finnas i skolan och att skolan inte 

skall uppfattas som inkonsekvent. Precis som politikerna vill vissa ha en bedömning av 

ordning och uppförande i skolan och vissa inte. Eleverna påpekar som politikerna att 

mer resurser behövs och att eleverna behöver bli sedda och respekterade för att de är 

olika.   

 

Artikeln Development of a School-Wide Behavior Program In a Public Middle School: 

An Illustation of Deployment-Focused Intervention Development, Stage 1 visar ett 

tydligt exempel på en skola som använder sig av en eventuell lösning på 

disciplinproblemet. Här har eleverna inte betygsatts utan skolan har använt sig av ett 

belönings/ bestraffningssystem för att få eleverna att följa skolans regler. (Molina, 

Smith, Pelham, 2005) Av eleverna i enkätundersökningen var endast 8 procent för 

denna lösning men enligt skolverket är det ofta omöjligt för eleverna att veta om de 

kommer att ha användning av sina betyg, då vissa högskoleutbildningar inte har någon 

betygskonkurrens. Är de då medvetna nog att inse betydelsen av dessa betyg? Enligt 

Holzmanns undersökning med elever i årskurs nio skapar eleverna sin uppfattning 

utifrån den miljö de vistas i och inte från systemet som skall fungera som underlag för 

bedömning inom skolan. Om då elever skapar sin uppfattning från dagens skolmiljö 

som är själva problemet hur kommer då detta påverka deras handlingar om de bedöms 

utifrån dem.   

 

I artikeln Does Being Good Make The Grade? handlar det om att eleverna skall känna 

sig trygga i skolan, lär de sig gott uppförande ökar deras studieresultat. Här menas att 

ingripanden med mening att höja det sociala beteendet ofta höjer det akademiska 

resultatet medan ingripanden med mening att höja det akademiska resultatet inte verkar 

visa någon skillnad i socialt beteende i en klassrumssituation. (Wentzel, 1993)  

Men hur ska denna situation lösas när små skolor stängs, klasserna blir större och 

lärarna inte hinner bygga upp en personlig relation med eleverna? Nedskärningarna 

påverkar elevernas möjligheter att få hjälp av kuratorer och annan personal på skolorna. 
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(www.socionomer.se) Detta är enligt Goldberg en del av problemet enligt 

stämplingsteorin. Med minskade resurser förvärras situationen, lärarna har inte tid att se 

eleverna. Risken för att eleven blir stämplad ökar istället för att läraren fördömer 

handlingen i sig, inte eleven. I citatet nedan kan Goldbergs teorier ses, det handlar om 

att eleverna känner sig sedda och inte blir stämplade med betyg. 

 

att med betyg skrämma stökiga elever till ordning känns rätt konstigt. Allt handlar om 

att känna sig sedd och lyssnad på (Elev C)  

 

I Marcus Samuelssons avhandling om regler, förväntningar och åtgärder mot störande 

elever kommer det fram att det som lärare uppfattade som störningar kunde indelas i 

följande punkter. 

 

 Störande aktiviteter – kroppshantering, ohörsamhet, pratsamhet 

 Störande artefakter – personrelaterade, undervisningsrelaterade 

 Störande egenheter – ansvarstagande, inställningstagande, tillitstagande 

 Störande oordning – oordnat arbetsmaterial, oordnade arbetsstrukturer 

 

De två mest uppmärksammade störningarna som lärare uppfattade var när elever 

pratade vid fel tillfällen och när de genom sina störningar hindrade andra elever i deras 

arbete. (Samuelsson, 2008) När eleverna i enkätundersökningen fick svara på vad de 

ansåg ingå i ordning och uppförande var det att komma i tid, att inte störa sina 

klasskompisar och att ha med sig material till lektionerna som fick högst procentuella 

svar. Jämfört med lärarnas svar i Samuelssons avhandling och elevernas i 

enkätundersökningen stör sig elever och lärare på liknande problem i 

undervisningssituationen. En av elevernas svar på frågan om hur de tycker att ordning 

och uppförande i skolan skall uppnås var följande. 

 

Genom att anmärka på det man gjort bra resp. dåligt (Elev I)   

 

En annan elev ser lösningen på problemet som följande. 

 

Att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad ”Always keep that in mind” 

(Elev J)  

 

Men är lösningen på dagens disciplinproblem i skolan så enkel? 

  

http://www.socionomer.se/
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7. Vidare forskning 
 

Om tillfälle för vidare forskning skulle finnas vore det intressant att göra en 

djupdykning i de demografiska frågorna för att se skillnader och likheter mellan 

eleverna i specifika frågor.   
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8. Bilaga 1. 

 

Missiv 
 

Till lärare och elever i Gävleborgs län 

 
Framför er har ni en enkätundersökning som är en del av mitt examensarbete som utförs 

under handledning av Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle.  

 

Dina svar på denna enkät är konfidentiella och kommer att förstöras efter att 

undersökningen är genomförd. Ni kommer endast att nämnas som elever på ett 

yrkesförberedande/studieförberedande program på en gymnasieskola i Gävleborgs län. 

Svaren kommer att sammanställas till procenttal och det finns ingen chans att spåra just 

era svar.   

 

Enkäten är frivillig och det jag ber er om är att svara ärligt då det inte finns några rätt 

eller fel svar. Det är era åsikter som är det viktiga.  

 

Undersökningen handlar om gymnasieelevers åsikter angående debatten om en 

eventuell bedömning av ordning och uppförande i skolan. 

 

När ni fyllt i er ansökan vik ihop papperen ni har framför er, kom fram och lämna dem i 

mappen som jag har visat er.   

 

Ni får mer än gärna ställa frågor före och efter ni fyllt i enkäten. Om ni frågor under 

tiden ni fyller i den var vänlig räck upp handen så kommer jag till er, för att inte störa 

resterande elever. 

 

Tack för er medverkan 

 

Maria Sundberg    Daniel Pettersson 

Lärarstudent     Handledare 

072 22 40 142   070 25 84 619 

sundberg_maria@hotmail.com   dalpen@hig.se  

Högskolan i Gävle   Högskolan i Gävle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dalpen@hig.se
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Bakgrundsfrågor         

           

Var vänlig ringa in det alternativ som stämmer bäst.      

           

Kön  Tjej  Kille       

           

Bostad  Lägenhet  Hyresrätt Bostadsrätt    

           

  Villa  Lantbruk      

           

  Annat:            

           

Bor du i  Tätort (10 000 eller fler) Förort (5000 eller fler)    

           

  Landsbygd under 5000 invånare)      

           

Är dina föräldrar Arbetare Tjänsteman Eget företag   

           

   Arbetssökande Annat:         

           

Föräldrars högsta avslutade utbildning Gymnasiet Komvux    

           

  Högskola/universitet Annat:         

           

Sportar du på din fritid? Ja I så fall Lagsport Induviduell sport   

           

   Nej        

           

Är du medlem i någon förening? T.ex. WWF, Greenpeace,GIF, AIK.    

           

    Ja Nej      

           

Är du politiskt intresserad? Ja Nej      

           

Planerar du att inom de närmsta åren plugga vidare vid högskola     

eller universitet?         

    Ja Nej      

           

Är du aktiv i någon elevorganisation? T.ex. Elevråd,      

skolbokskommiten o.s.v.        

    Ja Nej      
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Enkätfrågor          

           

1. Har er skola ordningsregler?        

Ja Fortsätt med fråga 2        

Nej Fortsätt med fråga 4        

           

2. Anser du att reglerna är ok?        

Ja Nej          

           

3. Kan du vara med och påverka dessa regler?      

Ja Nej          

           

4.Behöver skolan ordningsregler?       

Ja Nej          

           

5. Vad anser du som ordning och uppförande?      

Att komma i tid till lektionerna.        

Att ha med sig penna, bok, dator m.m.       

Att räcka upp handen.         

Att inte störa dina klasskompisar när du pluggar.      

Annat           

           

6. Tycker du att ordning och uppförande bör betygsättas i skolan?    

Ja Fortsätt med fråga 7        

Nej Fortsätt med fråga 8        

           

7. Hur tycker du att ordning och uppförande bör betygsättas?    

Betyg som alla andra ämnen        

Separat dokument         

Belönings/bestraffningssystem Annat:           
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8.Tror du att en bedömning av ordning och uppförande kommer leda    

till att elever fjäskar för lärare?        

Ja Nej          

           

9. Tror du att en bedömning av ordning och uppförande skulle komma    

att missbrukas av lärare?        

Ja Nej          

10. Får lärare idag räkna in ordning och uppförande i era betyg?    

Ja Nej          

           

11. Tror du att dina lärare räknar in ordning och uppförande i dina betyg?   

Ja Nej          

           

12. Tror du att du själv skulle vinna på att en bedömning av ordning och    

uppförande infördes? T.ex. att du skulle koncentrera dig mer på lektionerna  

och att du skulle komma i tid till dem och på så sätt lära dig mer,      

få bättre betyg och ha mindre läxor att göra hemma i slutet på dagen.   

Ja Nej          

           

13. Tror du att elevers åsikter statistiskt skiljer sig åt mellan     

studieförberedande och yrkesförberedande program?     

Ja Fortsätt med fråga 15        

Nej Fortsätt med fråga 16        

  

14. Vilka tror du är statistiskt för en bedömning av ordning och uppförande?  

Elever på yrkesförberedande program       

Elever på studieförberedande program       

           

15. Vilka tror du statistiskt är mest för en bedömning av ordning och    

uppförande?          

Killar Tjejer          

       

16. Är det skolans jobb att fostra elever?       

Ja Nej          
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17. Hur tycker du ordning och uppförande i skolan skall uppnås?    

           

           

           

           

           

18. Har du något att tillägga?        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Var vänlig kontrollera att du fyllt i alla frågor.      

           

Tack för din medverkan!        

 

 


