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Sammanfattning 

Grundtanken med vår forskning har varit att genom kvalitativa intervjuer ta reda på 
några skolledares uppfattning kring skriftliga ordningsomdömen och vad införandet av 
dem skulle kunna tänkas få för konsekvenser för såväl personal, föräldrar men kanske 
främst för eleven. Vi vill belysa både konkreta och påtagliga fördelar och nackdelar med 
omdömena, såväl som långsiktiga spekulativa effekter som införandet av skriftliga 
ordningsomdömen skulle kunna föra med sig. Allt detta ställs också i kontrast till hur 
det ser ut i skolorna idag och hur skolorna arbetar för att upprätthålla ordning och reda, 
och hur de arbetar för att stimulera en positiv social utveckling hos eleverna. 

Vår slumpmässigt utvalda grupp av informanter har bestått av rektorer från åtta stycken 
skolor som alla är belägna i Stockholms nord-västra stadsdelar. Vi valde att koncentrera 
oss på skolor belägna i Stockholms stad, eftersom det är den enda kommun som för 
närvarande är aktuell i sammanhanget med att redan erbjuda elever och föräldrar 
skriftliga ordningsomdömen. Gemensamt för våra rektorers skolor är att årskurserna 7-9 
finns representerade, något som gör att dessa rektorer har god erfarenhet av både 
bedömning och betygsättning. 
Undersökningen visar att rektorerna övervägande är negativt inställda till skriftliga 
ordningsomdömen och att de redan anser sig ha goda redskap tillgängliga i skolan för 
att kunna arbeta med elevernas sociala utveckling. Många av rektorerna menar att de 
elever som lever under destruktiva eller svåra förhållanden utanför skolan, påverkas av 
detta även i skolan. I dessa fall krävs ett nära samarbete med såväl föräldrar som 
socialtjänsten och ibland även av polisen, något som de flesta rektorer anser fungera 
mindre bra i många fall.  

Nyckelord 
Ordningsomdöme, ordningsbetyg, social utveckling, rektor. 

Förord 

Ett stort tack till alla de rektorer som har tagit sig tid att ställa upp på intervju, något 
som legat till grund för hela vår studie. Vi vill också tacka Både Per Måhl och Håkan 
Anderson som tog sig tid att brevväxla med oss och besvara våra frågeställningar. 
Karl Rydå som är biträdande skolborgarrådssekreterare har varit till stor hjälp då han på 
ett tillmötesgående sätt har svarat på frågor och översänt de skrivelser som berört vårt 
ämne. Ett stort tack går även till vår handledare Inger Nordheden som stöttat, 
uppmuntrat och hjälpt oss att strukturera upp vårat arbete på ett bra sätt. Slutligen måste 
våra respektive familjer få ett uppskattande, då de har varit tålmodiga med oss och vårat 
tjatande om skriftliga ordningsomdömen och för de delvis har anpassat sina liv efter 
våra.  
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1. Introduktion 

1.1 Vilka är vi? 
Fannis Paliouras är 22 år, har grekisk bakgrund men är född och uppvuxen i Sverige. På 
grund av sin ringa ålder har han ännu varken hunnit skaffat sig egna barn eller hunnit 
skaffat sig särskild stor erfarenhet vad det beträffar arbete med barn. 
 
Christoffer Laurent är 37 år, är av svensk härkomst och är både född och uppvuxen även 
han i Sverige. Christoffer har genom sin relativt höga ålder hunnit att både skaffa barn, 
familj och skaffat sig flera års yrkeserfarenhet, delvis i arbete med barn.  

1.2 Inledning 
 
När vi påbörjade vår utbildning till lärare mot yngre åldrar på Lärarhögskolan i 
Stockholm hösten 2004, var det inte aktuellt att sätta betyg på eller ge skriftliga 
omdömen till elever i de yngre åldrarna. I och med att Sverige fick en ny borgerlig 
regering 2006 har man aviserat att det kommer att införas ett nytt betygssystem för 
grundskolan. Alliansen, då särskilt Folkpartiet vill införa betyg från årskurs sex. De vill 
även införa skriftliga ordningsomdömen som från och med årskurs sex ska bli 
ordningsbetyg, dessa ska synas i terminsbetygen, men inte i slutbetygen. För att kunna 
förstå innebörden i förslaget om att införa skriftliga omdömen tänker vi belysa 
skillnaden mellan ett betyg och ett omdöme, dels ur ett historiskt och politiskt 
perspektiv, men även ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Varför tog dåvarande skolpolitiker bort ordningsbetygen i samband med införandet av 
Lgr 69? Vilka politiska argument har förespråkarna idag för att �återinföra� ett 
omdöme/betyg i ordning och uppförande? Den sistnämnda frågeställningen är också en 
fråga vi ställt oss när vi gick in i arbetet, vid problemformuleringen och under arbetets 
gång.  
  
Under våra praktikperioder på vår VFU skola har vi vid åtskilliga tillfällen stött på 
situationer där elever har uppvisat beteenden som inte är förenliga med skolans 
värdegrund. Alla skolor arbetar kontinuerligt med olika förebyggande projekt med 
eleverna för att träna deras sociala kompetens och för att långsiktigt skapa en trivsam 
och trygg skolmiljö för både lärare och elever.  
 
Eftersom frågan om ordning och reda i skolan är högaktuell idag och berör såväl elever, 
föräldrar, skolpersonal och politiker, valde vi att titta närmare på det förslag om 
skriftliga ordningsomdömen som alliansen med Jan Björklund som en stark 
förespråkare har lagt fram. Detta ses av alliansen som ett alternativ bland många för att 
komma tillrätta med de oönskade beteenden som idag förekommer hos många elever i 
skolan. 
  
Ett av skolans uppdrag enligt Lpo94 är att den ska sträva efter att varje elev: 

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 

• respektera andra människors egenvärde,  
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• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
(Utbildningsdepartementet 1998) 
 

I Stockholms stad skolplan från 2000 står det att:  
Rektors huvuduppgift är att leda skolans verksamhet så att målen i läroplan och 
kursplaner nås. Rektors ledarskap är av stor betydelse för att hålla en hög kvalitet i 
skolans verksamhet. Rektor skall ges möjligheter att ta det totala ansvaret för skolans 
verksamhet.  
(Utbildningsförvaltningen i Stockholm 2000, s. 11) 

 
            

Vi har därför valt att utifrån några rektorers erfarenheter av arbete med ordning och reda 
se på hur användandet av de skriftliga ordningsomdömena skulle kunna påverka deras 
arbete med att uppnå läroplanens uppsatta mål. Detta har vi ställt mot hur de utvalda 
skolorna idag arbetar förebyggande, akut och uppföljande med ordning och reda i 
skolan. Vi har tittat närmare på vilka ordningsregler och förebyggande projekt som 
finns på skolorna och hur de är framtagna och tillämpas. 
   
Vidare har vi kopplat rektorernas resonemang till olika teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning. 

1.3 Bakgrund  
För att enklare kunna följa vår bakgrund vill vi förtydliga hur den är upplagd. Efter 
varje rubrik med fet stil åsyftar all följande text till den rubriken tills ny rubrik anges. 
 
Skolverket (2007), rapport 299  
I Skolverkets attitydundersökning från 2006, gjord bland elever i årskurs 7�9, elever i 
gymnasieskolor och bland lärare i båda skolformerna. I undersökningen redovisar 
skolverket bland annat hur stor andel av eleverna i procent som trivs mycket bra eller 
ganska bra i sin skola och med andra elever. Där framkommer det bland annat att det 
har skett en procentuell ökning i hur eleverna upplever trivseln i skolan de senaste åren 
(se bil. 5.3.3, tabell 1).  
 
Där påpekas att grundskolans läroplan beskriver personlig trygghet och självkänsla som 
något som grundläggs i hemmet men som även skolan har en viktig roll i. Vidare ska 
varje elev, enligt både grund- och gymnasieskolans läroplaner (Lpo 94 och Lpf 94), 
möta respekt för sin person och sitt arbete.  
 
Sedan den 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Lagen ställer krav på att skolan ska föra ett målinriktat 
arbete för att motverka alla former av kränkande behandling. Varje skola är inte bara 
skyldig att årligen upprätta en likabehandlingsplan utan måste också utreda och 
förhindra förekomst av kränkningar.  
 
Ett annat mått på trivsel och den sociala miljön i skolan som Skolverket tar upp är 
huruvida elever och lärare bemöter varandra med respekt eller ej. I rapporten kan man 
utläsa att det sker en procentuell ökning från högstadiet där 82 procent av eleverna anser 
att bemötandet var bra till gymnasiet där hela 93 procent av eleverna på de 
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studieinriktade programmen anser att bemötandet är bra. Ökningen är inte lika stor på 
de yrkesinriktade programmen (se bil. 5.3.3, tabell 2). 
 
Jämfört med rasism anses våld vara något mer utbrett på skolorna. Knappt hälften av 
eleverna och var tredje lärare anger att våld, både fysiskt och psykiskt aldrig eller nästan 
aldrig förekommer på deras skola.  
Våld är betydligt vanligare i grundskolan än i gymnasieskolan enligt både elever och 
lärare. Liksom när det gäller förekomsten av rasism anger elever på yrkesinriktade 
gymnasieprogram att våldet är vanligare jämfört med elever på studieinriktade program 
(se bil. 5.3.3, tabell 3).  
 
Vidare tas det upp i båda läroplanerna att verksamheten på skolan ska präglas av 
omsorg om den enskilde individens välbefinnande och utveckling. Ingen ska utsättas för 
mobbning i skolan och tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska 
dessutom aktivt motverkas. I tabellerna kan man utläsa att det är större procent av 
eleverna som tycker att det ibland förekommer mobbning än vad lärarna anser. På 
frågan om det i stort sett aldrig förekommer mobbning på högstadieelevernas skolor är 
siffrorna omkastade. Där håller 29 procent av eleverna med om det, medan endast 5 
procent av lärarna är av samma åsikt (se bil. 5.3.3, tabell 4). 
 
Sedan står det vidare att enligt grundskoleförordningen ska lärare fortlöpande informera 
eleven och dennes föräldrar om elevens skolgång. Sedan hösten 1995 är 
utvecklingssamtal obligatoriska i grundskolan, vilket innebär att läraren ska träffa 
eleven tillsammans med dennes föräldrar minst en gång varje termin och samtala om 
hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 
  
I undersökningen har man frågat eleverna om de bedömer att utvecklingssamtalen är väl 
fungerande eller ej. 90 procent av högstadieeleverna tycker att de fungerar väl, medan 
endast 4 procent är av motsatt uppfattning (se bil. 5.3.3, tabell 5). 
 
De flesta lärare i årskurs 7�9 (95 procent) och i gymnasieskolan (96 procent) svarar 
enligt Skolverkets undersökning att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att 
bedöma elevernas kunskapsnivå. En lika stor andel av dessa lärare anser att de har 
tillräcklig kunskap och kompetens för att sätta betyg. Drygt nio av tio lärare som 
undervisar i grundskolans senare del och i gymnasieskolan tycker dessutom att de 
lyckas bra med att sätta rättvisa betyg. Av de grundskole- och gymnasielärare som sätter 
betyg svarar åtta av tio att de vid betygsättning samverkar med andra lärare  
(se bil. 5.3.3, tabell 6).  
 
 
Brottsförebyggande rådet (2007), rapport 2006:7 
I Brottsförebyggande rådets rapport från 2007 om ungdomar och brott genomförd 
mellan åren 1995-2005 kan man utläsa i procent hur många brott som ungdomar har 
begått i relation till olika sociodemografiska grupper. Man har jämfört föräldrarnas olika 
yrken, dess etniska bakgrund, elevens boendeform och familjestruktur. Antalet brott har 
halverats under de år som studien pågått för alla referensgrupper. Stora skillnader 
kvarstår fortfarande mellan exempelvis elever boende i villa och elever boende i 
lägenhet. Enligt undersökningen utför elever som bor i lägenhet nästan dubbelt så 
många brott än vad elever som bor i villa gör.  
(se bil. 5.3.3, tabell 7)  
 
I Brottsförebyggande rådets rapport kan man i en tabell även tydligt se relationen 
mellan ungdomars betyg, deras inställning till brott och andra problembeteenden och 
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egen brottslighet. Betyg och inställning till brott och andra problembeteenden anses 
vara två viktiga faktorer som uppvisat starka samband med egen brottslighet.  
Det finns ett tydligt samband mellan dåliga betyg och benägenheten att begå brott. 
Generellt har brottsligheten minskat, samtidigt som även skillnaderna mellan 
relationerna höga och låga betyg i förhållande till brottsliga handlingar har minskat. 
(se bil. 5.3.3, tabell 8)  
Brottsförebyggande rådet (2005), rapport 2005:4 
I Brottsförebyggande rådets rapport från 2005 som är en självdeklarationsundersökning 
om Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio kan man utläsa att en stor andel 
av våldet uppges ha inträffat i skolan eller på skolgården. Den andra dominerande 
kategorin av vart brott förekommer, har skett någon annanstans. Denna sammanfattande 
kategori betecknar drabbade som anger att den senaste händelsen tilldrog sig någon 
annanstans, till exempel på gatan, disco, fritidsgård eller liknande. En del våld utspelar 
sig i bostaden. I den senaste undersökningen från 2003 angav cirka 7 procent av dem 
som råkat ut för grövre våld att den senaste våldshändelsen skedde i den egna bostaden 
och 5 procent att den ägde rum hemma hos någon annan. 45 procent av våldet ägde rum 
i skolan/skolgården, vilket är en ökning från föregående år enligt nedanstående tabell.  
 
Var den senaste våldshändelsen (grövre våld) inträffade bland dem som utsatts för det. Procent. 
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1.4 Aktuell debatt 
Här nedan redovisas några argument från den aktuella debatten kring de skriftliga 
ordningsomdömena. Vi kommer vid flera tillfällen i vårt arbete hänvisa till forskning 
som mynnat ut i allmänna råd och kommentarer från Skolverket och förtydliga här 
nedan vad allmänna råd och kommentarer innebär: 

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar 
(lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Ett allmänt råd måste utgå från en 
författning. Det anger hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka 
utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör 
således följas såvida skolan inte kan visa att den, fastän man handlar på andra sätt, ändå 
uppfyller kraven i bestämmelserna.  

            (Skolverket 2005). 
 
I Stockholms stads Utbildningsförvaltnings skolplan (2000) står att läsa att rektor i 
samarbete med elever, föräldrar och personal skall utforma tydliga arbets- och 
ordningsregler i skolan i syfte att skapa arbetsro och en arbetsmiljö där alla visar hänsyn 
och respekt för varandra. Det står också att rektor skall säkerställa att alla lärare och 
övriga vuxna som verkar vid en skola tillämpar samma ordningsregler i hela skolans 
verksamhet. Såväl lärare som övriga vuxna i skolan har ansvar för att reagera tydligt när 
de gemensamma reglerna överträds och att alla brott skall polisanmälas.  
 



 9

I Skolverket (2000) kommentarer och allmänna råd om Skriftlig information kan man 
läsa att informationen endast ska ses som ett tillägg till utvecklingssamtalet.  
Den ska inte ha karaktären av betyg. Skriftlig information är en möjlighet som enligt 
grundskoleförordningens 7: e kapitel, 2 § skolan ska erbjuda de föräldrar som vill ha 
väsentliga delar av den information som ges i utvecklingssamtalet fästa på papper.  
Om en lärare blir ombedd att ge skriftlig information ska den beskriva både elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling. Den kan till exempel ta upp vissa 
överenskommelser mellan en elev, föräldrar och lärare. Läraren ska inte ge en sådan 
skriftlig information utan en överenskommelse i det enskilda fallet. 
 
I Myndigheten för skolutvecklings yttrande (2004) (Dnr 2003: 1011) har myndigheten 
några överväganden och synpunkter. Myndigheten menar att ett skriftligt omdöme 
styrker den arbetsinsats eleven gjort och de kunskaper eleven har, vilket är 
betydelsefullt för självkänslan och självbilden. Det är, enligt myndighetens 
undersökningar inte givet att elever som får besked om att de arbetat bra och uppnått 
vissa kunskaper men inte får godkänt, får ökad lust och självkänsla i skolarbetet. 
Tvärtom uppfattas det ofta som ett misslyckande att inte ha nått ända fram. 
 
I ett senare yttrande från Myndigheten för skolutveckling (2007) (Dnr 2007: 39) föreslår 
myndigheten att tidigare riksdagsbeslut om att skriftlig information om elevers skolgång 
i grundskolan och motsvarande skolformer inte får vara betygsliknande skall hävas. 
Syftet är att regeringen skall ha möjlighet att ändra gällande förordningsbestämmelser 
om hur skriftlig information om elevens skolgång lämnas. Myndigheten instämmer i 
Utbildningsdepartementets bedömning om att det finns ett stort behov av tydlig och 
tidig information om elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling. Vidare stöder 
myndigheten alltså Utbildningsdepartementets förslag om att häva beslutet om att 
skriftlig information inte får vara betygsliknande, då beslutet skapat osäkerhet om vad 
som får och inte får uttryckas i den skriftliga informationen. Enligt myndighetens 
uppfattning räcker det emellertid inte med att informera elever och föräldrar om 
kunskapsutvecklingen i betygsliknande termer. En elev som inte når kraven för godkänd 
måste få veta inom vilket/vilka områden kraven för godkänd uppnås och inte uppnås. 
Den formativa bedömningen, som handlar om lärarnas förmåga att kontinuerligt 
bedöma och återkoppla elevens studieresultat och ge vägledning för fortsatt 
kunskapsuppbyggnad, är avgörande för elevernas motivation och framgång i studierna.  

 
I Utbildningsförvaltningen i Stockholms promemoria (2007) från den 28 mars, står det 
att läsa att alla föräldrar ska erbjudas skriftlig information om sina barns 
kunskapsutveckling från första skolåret från och med höstterminen 2007. Detta i 
avvaktan på det riksdagsbeslut som påbjuder obligatorisk betygsliknande skriftlig 
information. Denna information ska vara utformad på ett sätt som underlättar 
avstämning och resultatuppföljning och den skall ges terminsvis från och med skolår 1 
till och med skolår 7. Skolorna ska, förutom skriftlig information om elevernas 
kunskapsutveckling, även erbjuda alla elever i grundskolan och i gymnasiet ett omdöme 
som berör elevernas sociala utveckling.  
 
Ordföranden i Sollentuna kommuns barn- och ungdomsnämnd, moderaten Maria 
Stockhaus undertecknade den 22 maj 2007 ett beslut om att införa ett omdöme i ordning 
och uppförande från och med nästkommande läsår. Omdömet skall ges i samband med 
utvecklingssamtalen och eleven ska bedömas utifrån två kriterier, nämligen om eleven 
tar hänsyn och visar respekt i samspel med andra och om eleven tar ett personligt ansvar 
för sina studier. 
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I Skolverket (2005) rapport 255 står det att läsa ett utdrag från IEA: s internationella 
studien TIMSS från 2003. Enligt den studien är sen ankomst, skolk och svordomar 
vanligast bland svenska elever. Även vad det gäller stök och oordning i klassrummet 
toppar Sverige statistiken i förhållande till andra medverkande länder i studien. 
 
I tidningen Skolvärlden nummer 19 den 22 november 2007 publicerades en artikeln och 
där står det att läsa hur de internationella studierna som till exempel Pisa tolkas och 
vinklas efter behag och används som ett medel i kampen om makten över skolpolitiken. 
Politikerna plockar argument för att legitimera sin egen politik och diskreditera 
motståndarnas. Där framgår det också att det finns en risk att man börjar anpassa sitt 
utbildningssystem för att på så sätt bli systemsmart när länderna tävlar mot varandra i 
de olika rapporterna. Anita Wester som är projektledare för Pisa på Skolverket säger att 
det inte går att uttala sig om orsakssamband i mätningar som Pisa och Timss. Man kan 
se att saker uppträder samtidigt men det är inte samma sak som att A är orsak till B 
menar hon.  
 
I ett pressmeddelande på socialdemokraterna i Järfällas hemsida den 23 maj 2007 står 
det att läsa att ett införande av ordningsomdömen är ett led i borgerliga alliansens 
hårdföra skolpolitik. Socialdemokraterna anser dock att det inte finns mycket som tyder 
på att det kommer att ge avsedd effekt. De tror heller inte att de elever som idag är 
stökiga och inte tar ansvar för sin skolgång kommer att ta större ansvar bara för att de 
får ett omdöme i ordning och uppförande. Tvärtom tror de att alliansens förslag riskerar 
att lägga ytterligare sten på bördan för alla de elever som redan idag känner sig pressade 
och stressade i skolan, på grund av den betygshets som många elever upplever. De anser 
att ordningsomdömen riskerar att brännmärka svaga elever tidigt under deras skolgång, 
vilket inte kommer att leda till en lugnare och tryggare skola. En annan oro som 
socialdemokraterna känner är att skriftliga ordningsomdömen tenderar att präglas av en 
hög grad av godtycklighet. De frågar sig hur alliansen tänker mäta ordning med de 
nationella prov som de vill införa i skolans alla ämnen?  
 
I en rapport från den 26 januari 2006 som publicerades på Folkpartiets hemsida 
redovisas nio förslag för mer ordning i skolan. De skriver bland annat att de anser att det 
är dags att införa ett skriftligt ordningsomdöme, i vilket de inkluderar sådant som 
samarbetsförmåga, social kompetens och det som tidigare betygsattes som uppförande. 
På så vis menar de att eleven uppmärksammas på sitt personliga ansvar för 
upprätthållandet av ordning i skolan. Vidare anser Folkpartiet även att föräldrarna får en 
tydligare insyn i hur deras barn uppträder i skolan. En viktig fråga som också lyfts är 
hur ett ordningsomdöme ska vara utformat. De menar att läroplanens beskrivningar av 
skolans fostrande uppdrag kan uppfattas som högtravande men att de ändå ger en tydlig 
anvisning av vad som bör tas med. Slutligen sammanfattar de läroplanens mål och 
riktlinjer på detta område i tre kategorier, nämligen hänsynstagande mot andra, ansvar 
för sina studier och ansvar för skolmiljön. 
 
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz skriver inledningsvis på deras hemsida i ett 
pressmeddelande den 29 januari 2007 att: ingen sjuåring blir bättre av att stämplas som 
underkänd! 
 
Aftonbladet hade den 26 januari 2006 en artikel vid namn �ett idiotiskt förslag�. Där 
uttalade sig bland annat ordförande för Sveriges elevråd, Joni Lindgren, som anser att 
ett ordningsbetyg antagligen skulle göra att det blev lugnare i skolan, men inte på rätt 
sätt. Hon menar att folkpartiet vill göra läraren mer auktoritär och visa att det är skillnad 
mellan lärare och elever och det är inte den sortens ordning vi vill ha.  
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Vad som enligt henne behövs är medbestämmande och respekt för eleverna. Lindgren 
tror dock inte att betyg skulle råda bot på problemen som råder i dag.  
Som exempel tar hon upp att om en elev kommer för sent till skolan, beror inte det på 
att eleven saknar respekt för läraren. Det beror istället på att han/hon tycker att det är 
tråkigt.  
Hon skulle hellre se att eleverna fick lov att ifrågasätta lärarna och att de fick mer 
inflytande i verksamheten. 
 
I samma artikel yttrar sig Mats Ekholm, professor i pedagogik vid Karlstad universitet 
och tidigare generaldirektör för Skolverket. Han berättar att betyg i ordning och 
uppförande har funnits i skolan förut, men att det avskaffades 1969. Han berättar vidare 
att man redan på 1950-talet började diskutera om det var så klokt att ha ett 
uppförandebetyg eftersom man hade det mest för att hota eleven till lydnad och man 
trodde inte att det var för individens bästa. 1969 hade de flesta skolorna avskaffat 
betyget. Mats Ekholm tycker att det var bra att Sverige blev av med eländet på 60-talet. 
Han är förvånad över den historiska omedvetenhet som ligger bakom det här förslaget. 
Han tycker att vi redan har mycket bättre instrument idag med den individuella 
utvecklingsplanen och utvecklingssamtalen. 
 
Även Folkpartisten Lars Leijonborg medverkade i samma intervju. Han påpekar att han 
själv har fått betyg i ordning och uppförande och när han gick i skolan och hade han ett 
stort A i uppförande och ordning och tyckte det var ganska naturligt. Leijonborg menar 
att det helt klart finns ett samband mellan ordning och kunskap. Sverige ligger i botten 
vad det gäller ordning i skolan och vi har mer skolk och skadegörelse än de flesta andra 
länder.  
 
Ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner uttalar sig i Svenska dagbladets 
Brännpunkt den 21 januari 2007 att riksförbundet anser att debatten gått över styr. Ett 
beslut om att införa ordningsbetyg i den svenska skolan bör inte fattas mot bakgrund av 
den argumentationsflora som huvudsakligen bygger på överdriven rädsla, reflexmässigt 
tänkande och en vilja till politisk handlingskraft, menar Fjelkner.  
 
Moderaten Sten Tolgfors som sitter i alliansens utbildningsgrupp menar i Aftonbladets 
artikel �Folkpartiet vill införa betyg i uppförande� den 26 januari 2006 att 
staten inte ska betygsätta barns personliga egenskaper, sociala kompetens eller själar, 
utan kunskap. Det som för en person är en livlig elev är för nästa en bråkig elev, menar 
han. Det öppnar för godtycke. Vidare framkommer i artikeln att den borgerliga alliansen 
inte är enig om förslaget. Vidare går det att läsa att Kristdemokraterna under några år 
har drivit ett liknande förslag, medan Moderaterna och Centern är emot betyget.  
 
Det folkpartistiska skolborgarrådet Lotta Edholm uttalade sig i en artikel i Dagens 
Nyheter den 15 november 2007. Hon talar där om att eleverna i första klass i 
Stockholms grundskolor redan i höst kan få någon typ av skriftliga ordningsomdömen. 
Hon säger att Utbildningsnämndens borgerliga majoritet väntas besluta om det 
kommande torsdag, men att förutsättningen är att riksdagen som planerat beslutar om en 
lagändring. Vidare berättar Edholm att i årskurserna 1�4 och 6�7 ska eleverna få mer 
allmänna omdömen, men i årskurs 5 ska de ha en betygsliknande karaktär. Hon menar 
att syftet är att förbättra elevernas kunskaper så att man snabbare ska kunna upptäcka 
vilka elever som behöver mera stöd och hjälp. 

    
I Svt: s program Argument den 15 november 2007 menar socialdemokraternas Marie 
Granlund från Utbildningsutskottet att de kan tänka sig att gå med på betyg från och 
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med årskurs sex om utbildningsminister Jan Björklund kan tänka sig ta tillbaka det 
förslag om att sjuåringar ska få betygsliknade, skriftliga omdömen i ordning och 
uppförande som är tänkt att börja gälla från och med 2010. Utbildningsministern svarar 
att han tycker det är konstigt att Sverige ska vara det enda landet i EU som inte kan 
erbjuda de föräldrar som önskar ett dokument där det står vad deras barn har lärt sig.  
I Svt: s program Lilla aktuellt den 16 november 2007 talade de om att fler och fler 
skolor sätter upp övervakningskameror för att få folk att sluta förstöra. Bara i år har 
enligt Lilla aktuellts undersökning 104 skolor satt upp övervakningskameror. Totalt 
finns det nu enligt deras undersökning 330 skolor i Sverige som redan har kameror. För 
tio år sedan var det bara en svensk skola som hade kameror. Det framkom också i 
programmet att många skolor lägger pengar på särskilda entrévärdar eller legitimationer 
som både lärare och elever måste ha på sig. Enligt skolorna gör man detta för att öka 
tryggheten och säkerheten i skolan. 
 
I en debattartikel i Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden nummer 20 den 13 
december 2007 skriver några gymnasielärare om skolan som en orsak till våldet i 
samhället. Lärarna menar att kommunaliseringen av skolan fick som följd att 
ansvarsfördelningen blev otydlig och den nationella likvärdigheten gick förlorad. 
Lärarna hävdar att detta politiska beslutet har lätt till ett hårdare klimat i skolan med 
ökad segregation, skolk, mobbing kränkningar och stress som följd. De frågar sig vad 
som händer med elevernas självbild som märker att skolan inte vill veta av dem? Vad 
händer med känslan för samhället när eleverna inser att de är chanslösa? Slutligen 
konstaterar lärarna att när smärta är den enda känsla eleverna vågar uppleva, blir de 
farliga för sig själva. När våld är den enda möjligheten för dem att bli sedda, blir de 
farliga för andra. 
 
I Lärarnas tidning nummer 20 den 14 december 2007 publicerades en artikeln där 30 
skolledare på olika högstadieskolor bland annat uttalar sig om vikten av att polisanmäla 
brott som sker i skolan. Rektorerna anser att genom att polisanmäla ett misstänkt brott 
sänder man tydliga signaler till eleverna från skolans sida att deras beteende inte är 
acceptabelt. Det leder tyvärr sällan någonvart, utan hamnar långt ner på polisens 
prioriteringslista, anser rektorerna. Det kan fungera som en väckarklocka för vissa 
elever, men de flesta blir avtrubbade till slut. Skolan måste se på händelser som man gör 
i samhället i övrigt, det som är olagligt på stan, måste även vara olagligt i skolan. 
Polisanmälan i sig löser sällan några problem, för att nå framgång måste samtal och 
medling till på skolan och ett förbättrat samarbete med de sociala myndigheterna, menar 
flera av rektorerna.  

1.5 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att få insikt i vad ett begränsat antal rektorer i 
Stockholms stad har för uppfattning om och attityder gentemot de skriftliga 
ordningsomdömenas införande. Vidare vill vi även få insikt i vilka konsekvenser 
rektorerna tror att ett införande av dessa omdömen skulle kunna få för arbetet med 
elevernas sociala utveckling.  
    
Ytterligare ett syfte är att ta del av rektorernas tankar kring förslag, dels på hur 
kriterierna för omdömena skulle kunna vara utformade utan att vara godtyckliga och 
dels vilken effekt de skulle kunna komma att få för lärare och elever. Skulle de få en 
negativ eller positiv effekt, och i så fall på vilket sätt och på vilken grupp av elever? 
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1.6 Frågeställningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till några specifika och undersökningsbara frågor 
som vi hoppas kunna besvara, för att på så vis kunna bidra till skolrelaterad forskning.  
 

1. Vilka uppfattningar och attityder har de utvalda rektorerna i Stockholms Stad i frågan 
om ett eventuellt införande av skriftliga ordningsomdömen? 

 
2. Vad skulle ett eventuellt införande av skriftliga ordningsomdömen i de utvalda 

rektorernas skolor kunna få för konsekvenser för elevens sociala utveckling enligt 
rektorerna? 

1.7 Begreppsbestämning 
1.7.1 Kriterier 
Skolverket har i sina föreskrifter om kriterier för betygsnivåerna syfte att ge både 
eleverna och lärarna en uppfattning om uppgiftens svårighetsgrad och vad de avser att 
mäta för att uppnå strävans- och uppnåendemålen i läroplanen.  
(Skolverket 2004) 

1.7.2 Skriftligt ordningsomdöme 
Skriftliga ordningsomdömen är från början ett förslag från Folkpartiet. Syftet med dem 
är dels att föräldrarna får ta del av en tydligare information kring hur deras barn agerar i 
skolan och dels för att stävja de oönskade beteenden som oordning i klassrummet utgör. 
Enligt Folkpartiet ska omdömen i ordning införas i terminsbetygen och visa om eleven 
låter andra barn arbeta ostört och använder ett acceptabelt språkbruk. (Folkpartiet 2006) 

1.7.3 Ordningsbetyg 
Ordningsbetyg, var ett icke ämnesbundet betyg vilket avlägsnades när grundskola och 
gymnasieskola infördes under 1960 och 1970 talen. Det var i 1928 års läroverksstadga 
som man utfärdade bestämmelse om ordningsbetyg och man skulle använda sig av en 
tvågradig skala där B stod för Iakttagit ordning och C stod för Brustit i ordning. Senare i 
1933 års läroverksstadga infördes det en tregradig skala där A stod för Mycket god, B 
stod för God medan ett C betydde Mindre god. Tre år senare, 1936, fick även den 
obligatoriska skolan likadana bestämmelser och den kom att införas genom 
folkskolestadgan. A blev sedermera sett som ett normalbetyg  
(Nationalencyklopedin 2007). 
 

1.8 Tidigare forskning/litteraturgenomgång 
Det finns mycket tidigare forskning gjord angående åsikter om relationen mellan 
ordning och reda och ordningsomdömen/ordningsbetyg, men de är alla utifrån, antingen 
ett elev- eller ett lärarperspektiv. Vi har dock inte kunnat hitta någon forskning ur ett 
skolledarperspektiv och nämner därför förutom annan forskning endast kort tre utvalda, 
men för studien ändå relevanta forskningsrapporter.  
 
Den första är skriven av Anders Ängerteg (2007). Hans syfte har varit att ta reda på 
några lärares och elevers syn på några nya förslag som den borgerliga alliansen 
framförde under valrörelsen 2006 där de ville ha betyg från årskurs sex, införa ett 
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ordningsomdöme och att skolket ska synas i betyget. Ängerteg har gjort en 
enkätundersökning bland lärare och elever i grundskolans senare år och diskuterar deras 
synpunkter i perspektiv till relevant litteratur. Lärarna och eleverna har i 
undersökningen fått besvarat 11 slutna frågor, med vilka de försöker få svar på 
Ängertegs tre huvudfrågor för rapporten:  

1. Vad anser elever i årskurs sex och sju om att det ska bli förändringar i betygssystemet? 
2. Skiljer sig elevernas svar mellan årskurserna och mellan pojkar och flickor? 
3. Vad tycker lärare på grundskolans senare år om de föreslagna förändringarna i 

betygssystemet?  
Resultatet visar att antalet elever är jämnt fördelade om de vill ha betyg tidigare eller 
inte medan två av tre elever vill att ett ordningsomdöme ska införas och att skolk ska 
synas i betyget. Någon större skillnad mellan årskurserna och mellan pojkar och flickor 
kunde ej uppmätas. Resultatet hos lärarna är att de flesta som är positiva till att ha betyg 
tidigare än i årskurs åtta, tycker att förslaget med ett ordningsomdöme är en bra idé 
medan de är tveksamma till att frånvaro ska stå med i betyget oavsett om den är giltig 
eller inte. 
 
Den andra är skriven av Andreas Olausson & Michael Marosán (2007). Deras syfte har 
varit att ta reda på vad ett begränsat antal lärare ser på de sociala konsekvenser som 
införandet av ordningsbetyg i skolan kan resultera i. De har velat ta reda på om lärarna 
ser att ett ordningsbetyg skulle gynna, eller missgynna vissa grupper eller individer. De 
vill också undersöka hur de här lärarna ser på tillämpning av ett sådant betyg. Till 
exempel, ser lärarna ordningsbetygens målsättning som möjlig att genomföra och finns 
det någon risk för godtycklighet. De har som metod använt sig av kvalitativa 
samtalsintervjuer i deras undersökning som består av fem intervjuer med olika 
högstadielärare. Följande huvudfrågeställningar har arbetet kretsat kring: 

1. Vilken roll tror de intervjuade lärarna att elevers sociala bakgrund kan spela för 
2. ordningsbetygens tillämpning? 
3. Hur ser du intervjuade lärarna på operationaliseringen av förslaget kring ordningsbetyg? 

Intervjusvaren har de sedan analyserat efter sina teoretiska utgångspunkter som dels är 
Bourdieus teorier om habitus, fält och kulturellt kapital, men också teorier om 
implementering som kort innebär att politiska beslut inte genomförs så som 
beslutsfattarna avsett. Trots att deras resultat inte var helt entydiga kunde de ändå se 
tydliga tendenser i flera av lärarnas svar som visar på att de tror att ett införande av 
ordningsbetyg kan medföra en rad sociala konsekvenser, främst för elever med en svag 
sociokulturell- och socioekonomisk bakgrund. Lärarna befarade att ordningsbetyget 
skulle tydliggöra skillnaden mellan skolans normer och dessa elevers egna normer, 
vilket skulle kunna resultera i att de elever vars relation till skolan redan är dålig, 
ytterligare skulle förstärkas. Det var även flera lärare som såg problem med att bedöma 
elevernas sociala utveckling och påpekade risken för godtycklighet. En stor skillnad 
mellan vår undersökning och Olaussons och Marosáns är att deras handlar om 
ordningsbetyg, inte skriftliga omdömen. 
 
Den tredje är skriven av Sandra Nilsson och Eva Persson Bergevi (2006). Deras syfte 
har varit att undersöka attityder gentemot ordningsbetyg/omdöme ur verksamma lärares 
synvinkel, ur ett historiskt, pedagogiskt, och politiskt perspektiv. De har försökt ta reda 
på vilka faktorer som lärarna ansåg vara viktiga för att kunna skapa en bra skolmiljö. De 
har gjort en kvalitativ undersökning i form av ostrukturerade intervjuer med 7 lärare och 
följande frågeställningar har de utgått ifrån: 

1. Hur resonerar dagens lärare och politiker kring ordning och uppförande i skolan? 
2. Vilka faktorer tycker lärarna är väsentliga för att kunna skapa ordning och uppförande i 

skolan? 
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3. Anser lärarna att ett ordningsbetyg/omdöme kan lösa problem i skolan och i så fall vilka 
problem? 

Resultatet visar att det fanns både positiva och negativa inställningar till 
betyg/omdöme i ordning och uppförande. Undersökningen visar också att lärarna 
verkar lägga det mesta av ansvaret på en stökig skolmiljö på föräldrar och lärare. 
 
I boken Varför betyg? refererar Håkan Anderson (1999) till en forskningsavhandling av 
Rose-Marie Ahlgren (1991) där hon menar att ju mer man lägger in i bedömningen, till 
exempel kunskaper, färdigheter, personlighetsegenskaper, förmåga att förstå på högre 
kognitiva nivåer desto mer verksamt kan betygen bli som utslagsinstrument. Hon menar 
även att eleven i värsta fall kan bli stämplad till hela sin person, och betygen kan bidra 
till en negativ identitet och självbild. 
  
Anderson pekar även på andra aspekter på bedömningens konsekvenser för individens 
identitetsuppfattning. Som exempel nämner han delar av George Herbert Meads (1976) 
teori i frågan om just identitetsuppbyggnad. Mead menar att om vi får negativa signaler 
om att vi inte duger från en person som betyder mycket för oss till exempel en förälder 
eller en lärare, kan det komma att leda till lägre självförtroende, som i sin tur kan leda 
till sämre prestationer.  
 
Senare i boken hänvisar Anderson till en artikel skriven av Ases Leonadaris som 
publicerades i International Journal of Earley Childhood (1994). Leonadaris finner där i 
en studie av grekiska elever i skolår 3-6 att de elever som har sin skolgång i specialklass 
har en signifikant sämre självuppfattning är elever som går i vanlig klass vare sig de är 
lågpresterande eller normalpresterande. Detta menar Leonadaris kan bero på att dessa 
elever förknippar mycket av självuppfattningen med hur de klarar inlärning. Att vara 
lågpresterande i en vanlig klass kan kanske kompenseras på annat sätt, men att gå i en 
specialklass gör att inlärningssvårigheterna blir uppenbara och befästa menar 
Leonadaris. 
 
Det som Per Måhl (1998) i boken Vad Krävs Nu? tar upp gällande de individuella 
utvecklingssamtalen, är det i boken som känns mest relevant för oss. Han beskriver att 
samtalet alltid måste vara framåtsyftande och att läraren där ska tala om vilka mål 
eleven har uppnått eller inte uppnått. Han betonar vikten av att utvecklingssamtalen 
fungerar som de ska i de yngre åldrarna eftersom möjligheterna att hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd är större om problemen uppmärksammas och åtgärder sätts in i tid. 
Samtalen ska inte ägnas åt att lärare förklarar vad som krävs, det ska elever och 
föräldrar veta innan. Likaså ska elever och föräldrar också veta vilka krav eleven har 
uppnått, eller inte uppnått innan man träffas. Under samtalet kan läraren tala om hur han 
eller hon ser på orsakerna till att ett krav inte är nått, om det beror på att eleven har 
slarvat eller skolkat? Här skriver Måhl att såväl läraren, föräldern eller eleven kan 
komma med förslag på åtgärder.  
Måhl påtalar ett för lärare vanligt förekommande problem, nämligen olustkänslan och 
oviljan att tala om för föräldrarna att deras barn inte nått ett eller flera minimikrav. Han 
tror även att det kan leda till att en del lärare försöker undvika att ta de obekväma 
samtalen och att en del elever och föräldrar inte vill höra dem. Man har hört det förut 
och man kanske redan har diskuterat åtgärder, utan resultat, man har mer eller mindre 
redan givit upp. 
 
Elisabeth Nordin Hultman (2004) utmanar i sin bok Pedagogiska miljöer och barns 
subjektsskapande de utvecklingspsykologiska teorierna och de mönster som gör att man 
fokuserar på det individuella barnet och lägger de problem som uppstår hos barnet. Hon 
skriver angående normalitet att: 
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Om mönstret är att fokusera på barnet och på de egenskaper och erfarenheter de har 
med sig, vilken betydelse tillskrivs då den omgivning som barnen visar sig i?  
Med den dominerande strävan att finna det typiska eller karaktäristiska för varje barn 
så måste man bortse från de miljöer och vardagliga händelser i vilka barnen ofta visar 
sig på olika och ibland motstridiga sätt. (Hultman 2004, s. 21). 

 
I en annan bok av Per Måhl (1992) som heter Betyg - men på vad? går det att läsa om 
kunskapssyn och prov, om sambandet mellan betygssystem, prov och elevernas sätt att 
studera. Han förordade redan 1992 en övergång från relativa betyg till ett 
kunskapsrelaterat betygssystem med öppet redovisade betygskriterier där lärarna klargör 
målen för sin undervisning och vilka kompetenser undervisningen syftar till att eleverna 
ska få. Han betonar vikten av att läraren förutom att vara en god pedagog, även måste ha 
en god elevkännedom. Läraren måste ha goda kunskaper om den allmänna 
språkförmågan i en viss ålder samt kunskaper om de vardagsuppfattningar som elever 
bär med sig i undervisningen. 
 
Måhl tar upp vilka effekter bedömning utefter beteendekriterier kan få till följd. Han 
skriver att det finns elever som har så svaga förutsättningar att de aldrig kommer att 
kunna få några höga betyg så länge betygen mäter relativa kunskaper och färdigheter. 
Han skriver att en relativ bedömning medför att de svaga eleverna ger upp, för trots att 
de utvecklas och blir bättre syns det aldrig i betygen eftersom kamraterna också 
utvecklas och blir bättre. Det han menar att det enda som kan motivera dessa svaga 
elever är att läraren talar om att de har utvecklats utifrån sina egna förutsättningar. 
Vidare påpekar han att de betygsmedvetna eleverna och föräldrarna anpassar sig efter 
lärarens normer, då elevens beteende regelmässigt påverkar betygens steg upp eller ner. 
Här pekar han på det stora inflytande som elevens sociala bakgrund har i 
sammanhanget. Det är de välartade medel- och överklasseleverna från de välartade 
hemmen som vet hur man ska bete sig och därmed får de högsta betygen.  
 
Måhl menar vidare att betygen i viss mening har spelat ut sin roll som motivations- och 
urvalsverktyg i högstadiet nu när alla ska gå på gymnasiet. Samtidigt påpekar han att ett 
avskaffande av betyg skulle ta ifrån oss det starkaste styrinstrumentet vi har till vårt 
förfogande för att åstadkomma en bra skola. Han menar att betygen påverkar vilka 
kriterier som faktiskt används vid utvärdering och bedömning av elever. I förlängningen 
menar han även att ett avskaffande av betyg skulle ge både elever och föräldrar sämre 
möjligheter att påverka skolan. Måhl är på det bestämda med att en elevs 
kunskapsbedömning, inte under några omständigheter får influeras av ovidkommande 
synpunkter på till exempel elevens uppförande och ordning. Han är medveten om att det 
givetvis alltid kommer att finnas de elever som tar avstånd från skolans normer på ett 
mer eller mindre dramatiskt sätt. Han skriver att ett separat beteendebetyg möjligen 
skulle kunna stävja somliga individer, men att man bäst konfronterar dessa elever i 
konstruktiva samtalsformer. Vidare skriver han att han kan tänka sig ett införande av ett 
separat ordningsbetyg om det skulle minska risken för ovidkommande synpunkter på 
elevens sociala utveckling när ämnesbetygen skall sättas.   
 
Lars Lindström och Viveca Lindberg (2005) har skrivit en bok som heter Pedagogisk 
bedömning som handlar om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Allt som 
tas upp i boken har en stark empirisk förankring om hur man kan arbeta med bedömning 
på alla stadier, hur man bör ta hänsyn till elevens rätt att involveras och komma till tals 
även i bedömningsprocessen och också våga konfrontera bedömningens mer 
traditionella syften och funktioner. Boken tar också upp att man inte bör falla för 
frestelsen att göra det enkelt mätbara till det viktigaste, utan att göra det viktiga mätbart. 
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Som exempel på bedömningens konsekvenser nämner Christina Wehner-Godée i ett 
kapitel att bedömningen kan ge var och en möjlighet att göra sig en bild av var man 
befinner sig i olika kunskapsprocesser. Det är när bilden är negativa eller blir fastlåsta i 
�han/hon är så´n� som de kan få motsatt verkan.  
Bilder barnet har av sig själv och bilder andra har av barnet finns nämligen där ständigt 
närvarande och växlande, som hon ser det. Hon menar att en bildsekvens plötsligt kan 
frysa till en stillbild: �Du är sån.� Du kan.� �Du kan inte.�  
 
Viveca Lindberg belyser i slutet av boken de konsekvenser som bedömningen kan få 
om den ensidigt används summativt. Hon menar att eleven då upplever bedömningen 
som etiketterande, stämplande eller dömande, vilket också många författare i boken 
instämmer i. Hon menar vidare att om de formativa aspekterna betonas mer, kan 
bedömningen istället upplevas som stödjande.  
 
Paul Black (1998) skriver i sin bok Testing: Friend or Foe? att man i den skriftliga 
bedömningen bör utesluta betygsliknande (summativa) bedömningar och istället ge 
tydliga konstruktiva kommentarer, både skriftliga och muntliga. Dessa kommentarer 
ökar engagemanget hos eleven och hjälper även dennes föräldrar i arbetet med att stötta 
barnen i dess utvecklingsprocess. Genom att kontinuerligt (formativt) informera 
eleverna om deras svagheter, respektive styrkor, ges de en möjlighet att bygga vidare 
utefter sina förutsättningar, istället för att jämföras med andra. På så vis får eleven 
möjlighet att till slut på egen hand kunna självutvärdera sina framgångar eller i värsta 
fall sina motgångar.   
 
Salamancadeklarationen är en uppföljning av Jomtiendeklarationen som var en 
Education of all-konferens. Jomtienkonferensen anordnade man av två anledningar: 
 
1. Man skulle definiera vad som krävdes för att göra skola och utbildning tillgänglig för 
alla. 
2. För att komma igång med arbetet och hitta praktiska lösningar. 
 
The World Conference on Special Needs Education i Salamanca, Spanien 1994 arbetade 
vidare på Education of all och kallade det istället för Inclusive education. Nu strävade 
man mot att få en inkluderande skola, där alla barn skulle få gå i vanlig klass oavsett 
funktionshinder eller ej. Denna deklaration anger riktlinjer, principer, inriktning och 
praktik vid undervisning av elever med särskilt stöd. (Unescorådet 1994). 
 

1.9 Historisk tillbakablick 
Den svenska skolan har haft 3 olika betygsystem under det senaste seklet, nämligen det 
absoluta, det relativa och det som vi har idag, mål och kunskapsrelaterade 
betygsystemet. Oavsett rådande system har det alltid funnits en klyfta mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan. På formuleringsarenan sätts mål upp som 
syftar till att utbilda individer med kvalifikationer som det framtida samhället 
efterfrågar. Dessa mål utformas efter juridiska, ekonomiska och ideologiska 
förutsättningar. Från formuleringsarenan till realiseringsarenan tolkas dessa beslut på 
den så kallade transformerings- och medieringsarenan, ner till realiseringsarenan där 
reformerna ska förverkligas. Då den enskilde läraren på realiseringsarenan av tradition 
äger rätt att själv bedöma hur undervisningen ska bedrivas utefter den faktiska 
existerande verkligheten, blir utrymmet för variationer av tolkning och godtycklighet 
stort (Lindensjö & Lundgren 2005). 
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Eftersom ordningsbetyg endast förekom under det absoluta betygsystemet har vi valt att 
endast inrikta oss på detta systems historik, då det absoluta betygsystemet är det som för 
vårt arbete är mest relevant. 
 
Det absoluta betygsystemet 
Håkan Andersson citerar Henrysson och Wedman som gör ett försök att definiera 
begreppet absolut betygsättning: 

En absolut betygsättning innebär att vart och ett av de olika betygsstegen är bundna vid 
vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende av hur många eller 
vilka elever som har dessa kunskaper och färdigheter (Andersson 1999, s. 15). 

 
Det absoluta betygsystemet är förmodligen det allra äldsta betygsystemet man någonsin 
använt i Sverige. Betygsystemet var uppbyggt på det viset att det existerade en säker 
kunskap som läraren förde över till eleverna. Detta system var aktuellt fram tills 1960-
talet och eleverna betygsattes varje termin från och med årskurs 1. Betygsystemet var 
utformat i en sjugradig skala, där A var det högsta betyget och C det lägsta.  
Under tiden som det absoluta betygsystemet var drivande fick eleverna i realskolan även 
betyg i ordning och uppförande. Dessa betyg såg ut på följande vis: 
 
Uppförande:                                             Ordning: 
 
A = Mycket gott                  A = Mycket god 
B = Gott                              B = God 
C = Mindre gott                                        C = Mindre God 
D = Klandervärt 
 
Detta system ersattes med det relativa betygsystemet då man ansåg att det absoluta 
betygsystemet saknade jämförbarhet och varje lärare hade i stort sett egna inpräntade 
kriterier som denne utgick ifrån vid bedömning. I och med att betygsystemet senare 
användes som urvalsinstrument vid antagning till bland annat realskola ökade kraven 
ännu mer på att betygen skulle vara jämförbara. Detta betygsystem kritiserades så hårt 
att man till slut ersatte det, 1969 med det mål och kunskapsrelaterade systemet. 
(Skolverket 2007). I och med att intagningar till högre utbildningar baseras på betyg och 
det är de eleverna som har högst betyg som då kommer in, blir dagens betyg ändå 
relativa till sin funktion (Hedin & Lahdenperä 2001) 
 
I riksdagens beslut Proposition 1992/93:220 från 1994 påtalas det tydligt att det nya 
betygssystemet (vilket vi fortfarande har kvar idag) skall vara mål- och 
kunskapsrelaterat. Bedömningen av en elevs kunskaper skall enligt riksdagsbeslutet ske 
med utgångspunkt i kursplanernas mål och betygen skall relateras till kursplanernas 
krav och de kunskapsnivåer som uppnås (Riksdagen 1994). 
 

1.10 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.10.1 Paul-Michel Foucault �Maktperspektiv� 
Foucault föddes den 15 oktober 1926 i Poitiers och dog 25 juni 1984 i Paris. Han var en 
stor fransk filosof, politisk aktivist och idéhistoriker, med särskild inriktning på 
psykologi och sociologi. Foucault menar att makt inte är något man har utan något som 
man utövar och verkställer utav egen fri vilja.  Makt skapar kunskap, det finns ingen 
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makt utan ett motsvarande kunskapsfält. För att makt ska kunna utövas, förutsätter det 
minst två parter. En som begär något, och en annan som uppfyller denna begäran. 
Förutsättningen för att den ene ska ha makt över den andre är att den andre är beroende 
den andra parten. 
 
Foucault talar om skolan som disciplin och att disciplinen är en teknik för att bringa 
ordning i den mänskliga mångfalden.  

Disciplinen börjar med att fördela individerna i rummet. Disciplinen kräver ibland en 
sluten miljö, skapandet av en specifik plats som inte har något samband med andra 
platser och som är sluten om sig själv. Det är den disciplinära enformighetens 
skyddande ort. För varje individ finns det en plats, för varje plats en individ. Det gäller 
att undvika alla utplaceringar i grupper, att upplösa de kollektiva besittningstagandena, 
att analysera de obestämda, massiva eller undflyende mängderna. Man måste motarbeta 
följderna av obestämda fördelningar, förhindra att individerna försvinner utan kontroll, 
att de förflyttar sig utan bestämt syfte, att de klumpar ihop sig i formationer som är på 
en gång oanvändbara och farliga.  
Det gäller att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är frånvarande, att veta 
var och hur man skall kunna leta rätt på individerna, upprätta nyttiga kommunikationer 
och bryta dem som inte är det, att varje stund övervaka vars och ens beteende, uppskatta 
det, belöna eller bestraffa det, mäta egenskaper och förtjänster. (Foucault 2003, s. 
143ff.). 

 
Foucault menar att examination av elever innebär att man gör en ritualiserad och 
normaliserande granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, 
klassificera och straffa dem i form av betyg. Han menar att: 

I examinationen förenas maktens ceremoniel, och erfarenhetens uttryck, 
styrkedemonstrationen och sanningens befästande. Den befinner sig i centrum för de 
disciplinära förfarandena, den framvisar underkastelsen hos dem som uppfattas som 
objekt och objektiveringen av dem som är underkastade. Skolan blir en sorts apparat för 
ideliga examina som hela tiden löper parallellt med undervisningen. Det blir allt mindre 
fråga om dueller där eleverna mäter sina krafter med varandra och allt mer tal om en 
ständig jämförelse mellan var och en av dem och alla de andra, vilket ger möjlighet att 
på en gång mäta och belöna eller bestraffa.  (Foucault 2003, s. 186) 

 
Han säger också att en examen placerar eleverna inom ett övervakningsområde som ger 
dem en bestämd plats i ett nät av skrivna handlingar, de hamnar i en mängd dokument 
som infångar och låser fast dem. Varje omdöme som görs av en individ, förvandlar 
denne till ett fall. 

Man kan beskriva honom, väga honom, mäta honom, jämföra honom med andra och 
detta i själva hans individualitet. Det är också individen man skall dressera eller rätta 
till, klassificera, normalisera eller utesluta o s v. (Foucault 2003, s. 192). 

 
Vi menar att Foucaults resonemang om den övervakande och ständigt utvärderande, 
jämförande och dokumenterande skolan sprider ljus och betänksamhet över den 
pågående debatten om införandet av skriftliga ordningsomdömen. 
 

1.10.2 Burrhus Frederic Skinner, Behavioristiskt perspektiv 
Burrhus Fredric Skinner (1904-1990) var en amerikansk psykolog och författare. 
Skinner intressera sig för hur människor i hans omgivning betedde sig och försökte 
utveckla ett generellt ramverk för människors och djurs beteende, baserat på 
inlärningsprinciper. Alla förvärvar efter hand en beteenderepertoar, det vill säga man lär 
sig en mängd saker via samspelet med omgivningen.  
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Skinner var den huvudsakliga upphovsmannen till den filosofi som kom att kallas 
radikal behaviorism, det vill säga han lade huvudvikten på sambandet mellan stimuli 
och reaktion och i synnerhet på betydelsen av förstärkning (belöning). Med beteende 
menar han all aktivitet som kan observeras av en själv eller av andra. Att tänka är till 
exempel något som människan gör, likaväl som att sparka en boll är något man gör. Den 
ena handlingen är något som kan observeras av andra, den andra handlingen iakttages 
bara av den som gör det men det innebär ingen principiell skillnad.  
 
Skinner bedrev forskning på tekniken att forma beteende med hjälp av positiv och 
negativ förstärkning och utvecklade därmed operant betingning, att jämföras med den 
klassiska betingning som Ivan Pavlov upptäckte. Operant betingning är den process, där 
syftet för en person är att klara sig effektivt. Pavlov menade att beteendet förstärks av 
sina konsekvenser. Skinner förespråkade inte bestraffning. Hans forskning pekade på att 
bestraffning var ett ineffektivt sätt att kontrollera beteende.  
 
Det verkade i allmänhet leda till beteendeförändring på kort sikt, men mest blev 
resultatet att subjektet började undvika det bestraffande stimulit, i stället för att undvika 
det beteende som gav upphov till bestraffning. Skinner pratade om olika 
förstärkningsformer som till exempel Positiva och negativa, yttre och inre et cetera. Han 
menar att varje beteende kan ändras, om man kan ändra de betingelser, som framkallade 
beteendet från första början. Man kan till exempel genom så kallad utsläckning ta bort 
en förstärkningsbetingning, så att dess verkan upphör, genom att man ignorerar det 
oönskade beteendet (Jerlang m.fl. 2005).   
 
Vi har valt att se på vår undersökning ur ett behavioristiskt perspektiv med tanke på den 
verkan av antingen morot eller piska som bedömning av individer kan få som 
konsekvens.  
 

1.10.3 Pierre Félix Bourdieu, Kapital/fält/habitus 
Pierre-Félix Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog, kulturantropolog, 
medieteoretiker och forskare samt författare. Bourdieu är mest känd för sina teoretiska 
begrepp fält, habitus och symboliskt kapital. Med fält menar Bourdieu det sociala rum 
som en individ befinner sig i. Varje individ tillhör en grupp av människor som förenas 
där genom ett gemensamt intresse, en gemensam ekonomisk status eller kulturell status.  
Var och en innehar en specifik position i detta fält beroende på dess habitus som präglas 
av individens sociala, ekonomiska och kulturella kapital. När olika fält interagerar med 
varandra finns en hierarkisk ordning mellan de olika sociala fälten. Allt är inte fält i 
Bourdieus mening. Om någon i sin ensamhet odlar vissa intressen och hyllar vissa 
värden har därmed inget fält uppstått. Enligt Bourdieu förutsätter ett fält specialister, 
institutioner och erkända värdehierarkier.  
 
Det nya samhället med skrifter och utbildningsinstitutioner har möjliggjort nya former 
av symboliskt kapital och nya sätt att lagra och byta symboliskt kapital, s k. kulturellt 
kapital. Det går nu att ackumulera och bevara det specifika symboliska kapitalet i texter 
och i institutioner som till exempel skolan där det krävs speciella inträdeskrav för att få 
tillgång till dem. Vissa klassfraktioner och sociala grupper har nu möjligheten att 
monopolisera dessa objektiva kulturella tillgångar genom att behärska sätter för deras 
tillägnande. Detta monopol har givit upphov till utbildningspolitiska strider inom 
utbildningssystemet.  
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Den ideologi som utbildningssystemet är uppbyggt kring, formar människors habitus så 
att de blir benägna att erkänna det slags värden varpå det kulturella kapitalet vilar. I 
förlängningen innebär det att skolan inte är för alla, utan för är de privilegierade 
klassernas privilegier. Utbildningssystemet klassificerar människor och förmedlar 
genom pedagogiska handlingar bilder av hur världen ser ut, och det dominerande 
vetenskapliga och akademiska språkbruket utgör ett kapital därför att det erkänns som 
överlägset och mer eftersträvansvärt än andra språkbruk. De maktförhållanden som är 
grundvalen för att allt detta ska kunna ske och som utesluter andra tas för givna och ger 
anvisningar om vars och ens sociala platser och utkorar de utvalda. Dessa utvalda är 
sedan även de som kommer att ha berättigat tillträde till yrken och positioner i samhället 
där detta slags kultur räknas, och cirkeln är därmed sluten. Bourdieu talade ofta om det 
allmänna kulturella kapitalen (allmänbildningen) som anses vara huvudmålet för den 
högre utbildningen.  
 
 
Där handlar det nämligen om att lära sig tillräckligt mycket om historia, kultur, 
samhällsfrågor och naturvetenskap för att med lätthet kunna röra sig inom den värld av 
teman, frågeställningar, namn, referenser och dagsaktuella frågor som kännetecknar 
livet inom de högre klasserna och inom de institutioner som är att räkna med  
(Broady 1998). 
 
Bourdieu känns relevant i vår studie då många av de problem som skolan brottas med 
handlar om att samhälle, skola och individ möts på en gemensam arena. De ideologier 
som skolan är uppbyggda kring krockar både med många delar av läroplanen och med 
värdegrunden, men framför allt med många av de elever som finns i skolan. Rektorerna 
talade ofta om att många ordningsproblem som uppstår i skolan, gör det på grund av att 
eleverna inte har rätt uppfostran hemifrån. 
 
Kullberg (2004) uppfattar innebörden i termen teori att vara ett system av begrepp som 
inbördes är relaterade till varandra och som tillsammans beskriver ett 
kunskapsförhållande.  

I den forskning som följer upptäckandets väg, genereras (skapas) teorier under 
forskningens genomförande och teorier formuleras som ett resultat.  
(Kullberg 2004, s.68) 

2. Metod 

2.1 Förundersökning  
Vi har tagit del av skrivelser som har gått fram och tillbaka mellan å ena sidan 
Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Sveriges riksdag och å andra sidan 
Utbildningsdepartementet, Utbildningsförvaltningen och Utbildningsnämnden i 
Stockholms stad. För att kunna jämföra de från Utbildningsförvaltningen preliminärt 
utformade kriterier angående skriftliga ordningsomdömen, har vi varit i kontakt med det 
finska och den norska motsvarigheten till vårt utbildningsdepartement och fått ta del av 
hur deras kriterier är utformade. Vi tog även genom de två lärarförbundens 
pressansvariga reda på deras ställningstaganden beträffande de skriftliga 
ordningsomdömena. Vidare har vi läst den enorma mängd av debattartiklar som 
förekommit i landet större dagstidningar kring de skriftliga ordningsomdömena. Även 
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debattprogram som Svt: s Argument och Kunskapskanalens Skolfront och Skolakuten 
har sänt avsnitt som behandlat just vårt ämne som vi tagit del av. På de största 
riksdagspartiernas hemsidor har vi kunnat läsa om hur de ställer sig i frågan om 
skriftliga ordningsomdömen för att på så sätt få en uppfattning om skillnader och 
likheter i deras skolpolitik. Vi har hämtat information på Moderaternas, Folkpartiets, 
Kristdemokraternas, vänsterpartiets och Socialdemokraternas partiers hemsidor, då de 
på de övriga riksdagspartiernas hemsidor inte har gått att få någon klar bild över deras 
ställningstagande i ämnet. Här någonstans kom vi kom fram till att det var Stockholms 
stads skolor som vi skulle fokusera på, då de redan hade gått i bräschen för ett införande 
av de skriftliga ordningsomdömena.  
 
Tidigare forskning med direkt eller indirekt anknytning till vårt ämne har vi i första 
hand funnit genom litteratur, Skolverkets hemsida och genom olika databaser på LHS: s 
hemsida, så som google scholar, e-arkivet och Libris, där vi för övrigt även fann ett 
antal c-uppsatser med bra substans kring ordning och reda. Sökord som vi använde oss 
av är följande: omdöme, ordningsomdöme, ordningsbetyg, ordningsregler, social 
utveckling, skriftliga ordningsomdömen, bedömning och betyg.  
Det var här vi insåg att det var övervägande ur elevers eller pedagogers synvinkel man 
hade gjort sina undersökningar. Därför valde vi istället att problematisera begreppet 
skriftligt ordningsomdöme ur skolledares perspektiv, närmare bestämt rektorers. 

2.2 Urval 
För att styrka arbetets generaliserbarhet följer här nedan en detaljerad beskrivning av 
hur vi gick tillväga när vi slumpvis valde ut informanter. 
 
Då vi upptäckte att det tidigare gjorts många snarlika studier som vår med lärare och 
med elever kring bedömning, valde vi att i stället lägga vår fokus på skolledare, närmare 
bestämt på rektorer. Detta mycket för att få en annan vinkling, och så vitt vi vet har 
endast en studie gjorts som påminner om den vi planerade att genomföra, nämligen 
studien av Nilsson och Bergevi (2006). Vi ansåg dessutom att skolledarens uppfattning 
om frågor kring ordning och reda var av största intresse, eftersom det är de som har det 
yttersta ansvaret för arbetsmiljön, likabehandling och andra praktiska och juridiska 
frågor som berör elever och personal. Rektorernas uppdrag från politikerna är att som 
skolledare se till att deras diskurser, visioner och ideologier förs vidare in i 
verksamheten. Därmed måste de ta hänsyn till såväl politikernas, som till personalens, 
elevernas och föräldrarnas åsikter och krav.   
 
Eftersom vi båda två bor väster om Stockholm, ungefär två mil från innerstaden, valde 
vi av praktiska skäl därför att intervjua rektorer på skolor i närhet till våra 
bostadsområden. Vi har bägge gjort vår VFU i Järfälla kommun och hade därför lätt 
kunnat få tag på informanter inom den kommunen. Vi valde istället att genomföra våra 
intervjuer i Stockholms stad som genom alliansen har gått i bräschen för de skriftliga 
ordningsomdömena. Vår förhoppning var att rektorerna i Stockholms stad därför skulle 
vara väl insatta i ämnet och på så vis kunna ge oss ett bra intervjuunderlag för vår 
forskningsstudie. Det enda gemensamma kriteriet, förutom att skolan skulle vara 
belägen i Stockholms stad och i de västra stadsdelnämnderna, var att skolan innehöll 
årskurserna 7-9.  
 
För att få tag på representativa skolor gick vi in på serviceguiden på Stockholms stads 
hemsida. Där klickade vi oss fram till grundskolor och fyllde i att sökningen skulle 
innefatta årskurs sju och stadens samtliga organisationsformer.  
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Sökningen visade både renodlade högstadieskolor och f-9 skolor, totalt 129 skolor. 
Skolorna presenterades i bokstavsordning från A-Ö.  
 
Vårt mål var att få åtta rektorer att ställa upp på intervju, för att på så sätt få ett så brett 
perspektiv som möjligt inom ramen för storleken på vårt arbete. Vi började ringa från 
varsitt håll i listan, en från A och en från Ö tills dess att vi uppnått vår förutbestämda 
kvot som var tio informanter utifall någon skulle hoppa av. Om vi inte fick tag på en 
rektor, eller om det var upptaget i telefonen på en skola gick vi vidare till nästföljande 
på vår lista.  
 
Vi genomförde våra telefonsamtal i början av den vecka som skolorna i Stockholms 
stad hade höstlov och visste därför inte hur pass anträffbara rektorerna på skolorna 
skulle vara. Det skulle komma att visa sig att rektorerna på friskolorna i Stockholms 
stad var svåra att nå, medan de kommunala skolornas rektorer arbetade på plats och var 
både lättillgängliga och tillmötesgående. Av de rektorer som svarade i telefon var det 
endast två rektorer som avböjde att medverka, en från vardera organisationsform. Alla 
våra tio rektorer (tre kvinnliga och sju manliga) som vi skulle komma att intervjua 
arbetade i kommunala skolor belägna i fyra olika stadsdelsnämnder, nordväst om 
Stockholm. Hur de slumpmässiga urvalen kom att påverkas av att det var höstlov när vi 
ringde, kommer vi att återkomma till under punkten 2.5 i analysen av metoden.  
 
De två första intervjuerna genomförde vi redan under höstlovsveckans senare del och 
veckan därpå genomförde vi ytterligare sex stycken. När vi hade genomfört de första 
åtta och börjat transkribera dem, insåg vi vilket tidskrävande arbete vi hade framför oss 
och vilken mängd information vi redan hade att hantera. Eftersom inga informanter 
hade hoppat av valde vi istället att avboka de två sista intervjuerna inför nästkommande 
vecka (de skulle ha varit med en kvinnlig, respektive en manlig rektor, båda i ungefär 
45-års ålder) och nöjde oss med åtta informanter. Från att ha haft en 30 % kvinnlig 
representation, sjönk den siffran i och med minskningen av informanter från tio till åtta 
ner till 25 %, något som skulle ha haft stor betydelse för vår undersökning om vi hade 
valt att titta på den ur ett genusperspektiv, vilket inte är fallet. Även medelåldern på 
informanterna ändrades från ca: 56 år till 58 år. Även dessa två aspekters inverkan på 
studien kommer vi tillbaka till senare i arbetets analysdel. 
 
Nu hade vi alltså kvar, två kvinnliga och sex mannliga rektorer i ett blandat åldersspann 
mellan 50 och 70 år. Samtliga rektorer (förutom rektor 4, som är utbildad 
samhällsplanerare) är i grund och botten utbildade lärare och har praktiserat yrket i 
mellan 10 och 20 år. Alla rektorer utom rektor sex har arbetat mellan 10 och 20 år som 
rektorer, medan rektor sex endast arbetat i tre år. Rektor 1, 3 och 5: s skolor är alla tre 
högstadieskolor med 350, 620 och 510 elever. Resten av skolorna är f-9 skolor. Rektor 
1 och 8: s skolor har båda mindre än 400 elever, medan rektor 2, 4, 6 och 7: s skolor har 
mellan 500 och 900 elever. Rektor 3, 4 och 7: s skolor ligger i monokulturella och 
socioekonomiskt starka områden, medan de andra skolorna är deras motsatser.  
 

2.3 Arbetsprocess 
2.3.1 Inför intervjun 
Efter att vi bestämt oss för vilket undersökningsområde vår forskning skulle kretsa 
kring, började vi genast att undersöka vilken forskning som gjorts inom vårt område, för 
att sedan ta reda på vilken forskningsmetod som bäst skulle lämpa sig för vår studie.  
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Vi hade redan en föraning om att det var genom intervjuer som vi ville ta reda på mer 
om vårt undersökningsområde och därmed få våra frågeställningar besvarade, dels för 
att vi tyckte att de lämpade sig att besvaras genom intervjuer och dels för att en 
intervjumetod verkade intressant att genomföra. Ett av våra syften var att genom flera 
samtal för att baka samman många olika empiriska beskrivningar av olika attityder och 
erfarenheter för att sedan på ett konstruktivistiskt sätt jämföra dem, att ställa det typiska 
och atypiska mot varandra. Vår handledare tipsade oss om att en kvalitativ 
intervjuundersökning skulle passa in för att besvara våra frågeställningar. För att ta reda 
på hur man genomför en sådan metod, bestämde vi oss för att bland annat läsa Den 
kvalitativa forskningsintervjun av Kvale (1997).   
 
Vi valde att med hjälp av intervjuer försöka ta reda på och beskriva hur en specifik 
företeelses kvalitéer och egenskaper uppfattas av ett begränsat antal berörda personer. 
Karaktäristiskt för en kvalitativ forskningsmetod är att forskaren snarare fördjupar sig i 
ett specifikt ämne, än att bredda sig i det. På grund av tidsbrist kastade vi oss in i vår 
första intervju, utan att ha genomfört några provintervjuer för att se om frågorna var 
tillräckligt tydliga.  
Som intervjuteknik valde vi att använda en halvstrukturerad intervjumetod som 
omfattade personliga intervjuer med väl genomtänkta och öppna intervjufrågor som vid 
behov kunde följas upp med till exempel sonderande frågor om något var oklart. 
Dessa följdfrågor skiljer sig från intervju till intervju, då det skulle vara omöjligt att 
förbereda allmängiltiga sådan i förväg, på grund av alla de olika svar som erhålls 
beroende av vem man intervjuar. Här ges respondenten möjlighet att utveckla sina egna 
synpunkter och sina egna tankar, erfarenheter och känslor som dyker upp i samtalet. 
Alla frågorna var dock utformade för att på ett eller annat sätt beröra problematiken med 
ordning och reda i skolan och elevernas sociala utveckling. Intervjun som 
forskningsmetod är ett sätt för intervjuaren att genom väl genomtänkta frågor och 
engagerat lyssnande, få ta del av informantens kunskaper. Forskningsintervjun är inte 
ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen.  

Ämnet för intervjun presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den 
intervjuades svar på frågorna (Kvale 1997, s. 13). 

 
Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi redan tänkt igenom hur intervjuerna skulle 
analyseras. Detta kom att delvis att påverka formuleringen av våra frågor som vi skulle 
komma att använda oss av i intervjuerna och hur deras svar senare skulle komma att 
tolkas och bearbetas. Den metod vi skulle komma att använda oss av skulle även den 
senare komma att styra såväl sammanställningen av intervjuguiden, intervjuprocessen 
och efterarbetet med att transkribera intervjuerna. Kvale (1997) påpekar att det är för 
sent att bestämma sig för hur man ska analysera en intervjuutskrift sedan intervjun är 
gjord. Som metod för bearbetning av vårt empiriska material valde vi att använda oss av 
kodning genom att kategorisera de relevanta intervjuuttalandena. 
 

2.3.2 Intervjugenomförande 
Vi genomförde en intervju om dagen, förutom vid ett tillfälle då vi hade en på 
morgonen och en på kvällen på samma dag. Gemensamt för intervjuerna är att samtliga 
genomfördes på respektive rektors skola (enligt deras önskemål), antingen på deras 
arbetsrum eller i ett konferensrum. Intervjuernas längd varierade mellan 45-65 minuter 
och inleddes med en kort presentation. Innan vi startade intervjun och innan vi 
påbörjade ljudupptagningen berättade vi lite kort om oss själva, vårt syfte och lite 
neutral bakgrundsinformation kring ämnet som studien avser, mycket för att skapa en 
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trygg och god stämning. Vidare informerade vi om hur intervjun skulle komma att 
genomföras, när den officiella intervjun med ljudupptagning skulle påbörjas och vilka 
forskningsetiska föreskrifter som vi kommer att följa gällande sekretess och hantering 
av intervjusvaren. Mycket handlar det om konfidentialitet, om att avidentifiera 
informanterna, att garantera in hög informationssäkerhet, det vill säga se till att ha en 
hög säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst och användning samt förlust och 
oönskad förändring av informationen. Att intervjuerna skulle spelas in på en mp3 
spelare för att sedan transkriberas hade vi redan informerat vederbörande om och fått 
deras godkännande till. Detta skulle ge oss möjlighet att verkligen fokusera och lyssna 
på vad respondenterna berättade. 
 
Intervjufrågorna var indelade i fyra olika strukturerade kategorier (se bilaga 5.1.2). Vi 
ansvarade konsekvent för olika delar av intervjun, på så vis blev var och en av oss 
expert på sina frågeområden. Frågorna var av varierande karaktär, de omfattade såväl 
inledande, specificerande, direkta och indirekta frågor, som uppföljningsfrågor, 
tolkande och sonderande frågor.  
Frågorna var övervägande öppna, beskrivande, strukturerande och kontrasterande i hopp 
om att informanterna skulle avslöja annars svåråtkomlig information.  
Till exempel när vi ställde en direkt fråga till en rektor om de ansåg att 
övervakningskameror skulle kunna vara ett alternativ att använda som ett verktyg för att 
stävja oönskade beteenden, svarade en del rektorer mer på vad de ansåg om 
övervakning i allmänhet, än om de kunde tänka sig att själva använda sig av dem på sin 
skola. Det var i sådana situationer som vi använde oss av tolkande eller uppföljande 
frågor för att få svar på vår fråga. Vi hjälpte hela tiden varandra med följdfrågorna om 
någon av oss missade att uttömma frågan. Trots att vi hade ett tydligt tema, hade några 
av rektorerna tendenser till att för intervjun in på andra stickspår. Vi var då tvungna att 
agera guide och med hjälp av strukturerade frågor försöka leda tillbaka samtalet in på 
rätt spår igen. Det blev sällan några missuppfattningar mellan oss respondenterna, 
antagligen berodde det på att vi kommunicerade på samma språkliga nivå och 
behärskade alla de relevanta begrepp som hörde ämnet till.  
 
Av de åtta genomförda intervjuerna blev vi i våra intervjuer endast avbrutna vi två 
tillfällen. Den första gången hade en rektor glömt att stänga av sin telefon och den andra 
gången knackade en kollega till en annan rektor på dörren.  
 

2.3.3 Databearbetning  
Vi valde att så snart som möjligt efter varje avslutad intervju gå hem och transkribera 
ljudupptagningen. Vi har valt att avidentifiera rektorernas namn och kommer därför att 
benämna dem med en siffra som anger i vilken kronologisk ordning intervjuerna 
genomfördes, till exempel blev rektor 1 tilldelad namnet då han var först ut att 
intervjuas.  
 
De första grovtranskriberingarna gjorde vi tillsammans. Först transformerade vi våra 
muntliga originaldata, som då blev en relativt ordagrann rekonstruktion av den muntliga 
kommunikationen som varit mellan oss och rektorerna. Vi valde att inte ta med till 
exempel pauser, miner eller annat, som i en annan typ av studie skulle kunna vara 
relevant som när man utför en språklig analysstudie. Den första transkriberingen läste vi 
sedan noggrant igenom och det gav oss en överblick över materialet och blev en början 
på vårt fortsatta analysarbete. 
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Då vi använde oss av en bärbar dator vid sidan av den stationära, underlättade det 
avsevärt för oss att transkribera materialet på ett ytterst effektivt sätt. Här delade vi upp 
arbetet. Medan den ena sysselsatte sig med att koda den första transkriberingen, ägnade 
sig den andre åt att sammanställa och justera det material som skulle ligga till grund för 
tidigare forskning och aktuell debatt. Vid de andra transkriberingarna hade vi i åtanke 
att endast ta med det som passade in i våra på förhand utvalda kodord, kodord som 
överensstämde med vår forsknings frågeställningar. Vi valde att koda relevanta delar i 
intervjusvaren för att kunna granska och få en överblick över informanternas 
ställningstaganden. Allt detta gjorde vi för att läsaren enklare ska kunna orientera sig i 
vår forskningsstudie. I och med kodningen kunde vi snart se tydliga mönster i 
rektorernas svar. Dessa mönster kommer att beskrivas utförligt under studiens 
analysdel.  
 
När detta var klart började vi att sammanställa intervjusvaren och gruppera dem i två 
grupper. I den ena gruppen hamnade alla svar som rektorerna hade gemensamt och i den 
andra hamnade det som skilde rektorernas svar åt.  
Detta material skulle komma att bli grunden för vår studies analysdel och kommer även 
att ligga till grund för studiens kommande diskussionsdel.     
 

2.4 Tillförlitlighetsfrågor 
Det vi här nedan kommer att ta upp, är sådana faktorer som påverkar en studie. Det är 
något som vi har varit väl medvetna om och tagit hänsyn till i så stor utsträckning som 
möjligt. 
 
Inför våra intervjuer hade vi en förförståelse och kunskap då vi var väl pålästa inom 
ämnesområdet för vår studie. Dessa förförståelser, antaganden eller fördomar är utefter 
våra referensramar sanna så länge vi inte erfar annat, eftersom förförståelser aldrig är 
vare sig stabila eller självklara. Bourdieu menar att det viktigaste inte är att nå en total 
självinsikt, utan att just reflektera över sin egen situation som utgångspunkt för de 
tolkningar som man gör av andras situationer (Broady 1998). Thomsson (2002) skriver 
att fördomar och förförståelser kan ställa sig i vägen för andra sätt att förstå och risken 
för felaktiga bedömningar och överhäftiga resultat kan då vara stora. Forskaren riskerar 
att stereotypisera eller förenklat kategorisera resultaten. Vi hade båda individuella 
tankar och känslor inför ett eventuellt införande av ett skriftligt omdöme i ordning och 
uppförande i grundskolan. Att detta har satt sin prägel på studien är det ingen tvekan 
om. Det kan handla om frågornas utformning, hur vi tolkade och analyserade 
rektorernas uttalanden och vilka slutsatser vi skulle komma fram till. Thomsson (2002) 
skriver att den som tror sig vara fördomslös är aningslös och den som tror att han eller 
hon kan göra en studie utan fördomar är låst av just sina fördomar. 
 
Genom att under hela studien ha läst mängder av litteratur, statistik och forskning, tagit 
del av den aktuella debatten och genom alla de samtal med olika för ämnet insatta 
personer, hoppas vi oss ha kunnat reflektera över våra fördomar på ett konstruktivt sätt 
under arbetets gång, men självklart har det ändå påverkat studien på ett eller annat sätt.  
För att få till en så god validitet på vår studie som möjligt har allt vi gjort utgått från 
arbetets huvudfrågeställningar och syfte, allt från att formulera intervjufrågor till att läsa 
i litteraturen. Detta har vi gjort för att verkligen inrikta oss och koncentrera oss på 
arbetets kärna och inte sväva ut för mycket.  
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Vi är dock medvetna om att åtta rektorers uppfattningar kring ett ämne som vårt är 
alldeles för lite för att vi ska kunna generalisera i någon högre utsträckning. 
 
Vi försökte så noga som möjligt att genomföra samtliga intervjuer på ett likartat 
tillvägagångssätt. Det som skulle kunna ha påverkat vårt resultat är att vi reagerat olika 
på respondenternas svar beroende på om de var ofullständiga, irrelevanta eller 
svårttolkade.  
 
Vi är väl medvetna om att en kvalitativ metod har flera svagheter, varav en är det låga 
antalet undersökningspersoner som påverkar studiens resultat och dess 
generaliseringspotential. 

Generaliserbarhet utgör ett kvalitetskrav i vetenskapliga studier och handlar om en 
studies representativhet. (Kullberg 2004, s.72) 

  
För att inte påverka intervjupersonernas svar och därmed bibehålla en stor reliabilitet 
har stor möda lagts vid att försöka utforma frågorna så att de inte ska vara ledande. 
Däremot kan vi i efterhand konstatera när vi lyssnade på originaltranskriberingarna att 
många av våra följdfrågor var ganska ledande i sin karaktär, vilket självklart har 
påverkat det resultat vi fick fram. Ledande frågor kan innebära att intervjupersonerna 
inte svarar i enlighet med hur de egentligen ser på ämnet och istället svarar så som de 
uppfattar att forskaren vill att de ska svara. Det har alltså funnits en medvetenhet om 
detta och en strävan att undvika detta så långt det går. Mängden uppfattade feltolkningar 
i intervjuerna visade sig också vara minimala, därför kände vi inte oss tvungna att 
förtydliga våra frågor i någon större utsträckning. Vi har försökt att forma våra 
intervjufrågor så att dessa inte skall vara ledande i hopp om att frågeställningen inte ska 
påverka respondenten i dennes svar. 
 
Enligt Thomsson (2002) uppstår validitet först när relationer mellan begrepp och 
argument förmår att övertyga andra. I linje med detta skriver Kvale (1997) om validitet 
som en slags hantverksskicklighet där valideringen beror på förmågan hos den som 
genomför undersökningen att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. 
Kvale menar även att forskaren måste ha en teoretisk föreställning om vad det är som 
undersöks och att urvalsfrågor och intervjumetod verkligen belyser det som de syftar till 
att belysa att de ger svar på det undersökningen söker svar på. Vi är medvetna om att 
dessa faktorer som Kvale (1997) menar påverkar validiteten i en forskningsstudie, är 
sådana faktorer som vi långt ifrån behärskar, då denna forskningsstudie är våran första.  
 
Om läsaren av vår studie kan tolka och förstå vår bakgrund, vårt tillvägagångssätt och 
vårt analysförfarande, anser vi att vi har uppnått en god kvalité på vår studie, oavsett om 
resultatet inte kommer att tillföra något nytt till forskarvärlden.  
 

2.5 Olika påverkande faktorer 
Det som skiljer oss två åt mest som forskare, som kan ha påverkat både valet och 
tolkningen av litteratur och tidigare forskning är vår ålder och därmed vår 
livserfarenhet. Eventuellt har vår etniska bakgrund även spelat en roll? Detta kan även 
ha spelat en roll vad det gäller kontakten med skolledarna, myndigheterna och vilket 
urval vi gjort beroende på hur vi disponerat arbetet. Till exempel hade vi av en slump 
båda personliga anknytningar till två av de skolorna som vi kontaktade, som sedermera 
även skulle komma att delta i undersökningen.  
Möjligtvis påverkade detta rektorernas positiva inställning till att medverka i studien? 
En av de medverkande rektorerna sa sig först inte ha tid att medverka, men när den som 
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initierade kontakten med rektorn berättade att han var uppvuxen i området där skolan är 
belägen ändrade sig rektorn och tog sig tid. Att vi delvis har delat upp sökningen efter 
relevant litteratur och forskning emellan oss har antagligen också det påverkat vad som 
har legat till grund för studien.  
 
Som vi tidigare nämner under rubriken urval, har säkert tidpunkten för när vi 
kontaktade våra informanter spelat roll, vilket var under en vecka då lärare och elever i 
Stockholms stad hade höstlov men rektorerna var anträffbara och hade tid att svara på 
frågor. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studien är våra personligheter och våra 
tidigare erfarenheter. 
 
Vi valde att under våra intervjuer använda oss av en mp3 spelare och spela in samtalen, 
då vi ansåg att det skulle passa vårt val av metod bäst. Vi är väl medvetna att man med 
en videokamera får med utöver det verbala, såväl ansiktsuttryck som kroppsspråk som 
kan förmedla något helt annat än vad informanten verkligen säger, men också förstärka 
vad denne menar. Om vi istället hade valt att göra videoinspelningar av intervjuerna är 
det inte säkert att alla rektorerna hade ställt upp på intervju, samtidigt som det hade varit 
allt för tidskrävande för vår studie, som trots allt bara omfattar 15 högskolepoäng. Hade 
vi istället valt att endast föra anteckningar under intervjuerna, skulle vår aktiva 
lyhördhet för vad som sades under samtalen varit mer begränsad. Det skulle ha funnits 
en stor risk för att vi hade missat väsentlig och avgörande information som uppenbarade 
sig för oss, då delar av vår fokus skulle ha legat på att föra anteckningar.   
 
Vid de intervjuer där vi av olika anledningar blev avbrutna, är det i efterhand svårt att 
avgöra huruvida det påverkade samtalets dynamik. Det vi kan känna är att den röda 
tråden och processen avstannade och att vi var tvungna att återknyta och gå igenom på 
nytt var vi befann oss i samtalet. Här upptogs onödig tid och strukturen för samtalet kan 
ha ändrat karaktär, om det blev till det bättre eller sämre är svårt att avgöra i efterhand.  
 
Eftersom vi var två intervjuare var det lättare att vara uppmärksamma på de som 
informanterna sa, vi kunde fulla i varandras luckor och komplettera varandra när det 
behövdes. Thomsson (2002) skriver att om man ska intervjua någon som befinner sig i 
en relativt maktstark position kan det vara en fördel att vara två intervjuare, i andra fall 
bör man nog vara relativt återhållsam med denna form av intervjumetod. I och med att 
intervjuerna genomfördes på rektorns hemmaplan och att han där faktiskt var i en 
maktposition, var det nog bra att vi var två för att inte hamna i underläge. Risken med 
att vara två intervjuare skriver Thomsson är att de kan komma att avbryta varandras 
tankekedjor. Han menar att där den ene tänkt följa upp något som intervjudeltagaren 
säger kan den andra komma att ställa en helt ny fråga. Vi kan båda två erinra oss om 
situationer där vi faktiskt avbröt varandra och frågan är då hur det påverkade den data vi 
till slut fick?  
 
Vid samtliga intervjuer var vi väl placerade så att alla satt bekvämt och såg varandra bra 
och vi försökte att tänka på detaljer såsom att ibland låta det bli helt tyst och att variera 
vart vi fäste våra blickar så att det inte skulle kännas obekvämt för informanten, 
samtidigt som man nickade instämmande och förstående under tiden som man lyssnade 
noga. Det märktes att våra informanter var vana vid att samtala och att bli intervjuade 
och stämningen var uppsluppen och avspänd. I och med att rektorerna var vana att bli 
intervjuade och svara på de frågor som vi ställde kan det finnas en risk att de använde 
sig av standardiserade svar som kanske inte alltid var sanningsenliga?     
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Om vi istället hade valt att genomföra strukturerade intervjuer med förutbestämda och 
precisa frågor, hade utgången blivit annorlunda. Det hade inte givit respondenten 
samma möjlighet att svara öppet på frågorna med egna ord, något som ger mer 
sanningsenliga svar och minskar risken för oklarheter. Den typen av data man hade 
erhållit med en sådan metod hade varit mer åt det kvantitativa hållet. I en 
halvstrukturerad intervju får respondenten möjlighet att tala om ämnet och ge sina 
synpunkter utifrån sin egen referensram, samtidigt som vi som intervjuare kan styra 
längden och bredden av respondentens svar och i hög grad fokusera på vad som 
verkligen sägs. Ytterligare fördelar med att endast arbeta med en informant i taget är att 
det är relativt lätt att arrangera intervjuerna och det råder inte några större oklarheter vad 
det gäller svaren. Om man istället skulle intervjua flera personer samtidigt, skulle det 
vara svårare att komma överens om när och var intervjun ska genomföras och det skulle 
också vara svårt att fånga upp alla inblandades åsikter. 
 
Som vi var inne på tidigare är en kvantitativ metod mer strukturerad än en kvalitativ 
metod och är i större utsträckning kontrollerad av forskaren.  

Den kvalitativa forskningen benämns ofta induktiv och den kvantitativa deduktiv.  
I induktiv forskning följer forskaren upptäckandets väg och i deduktiv bevisets.  
(Kullberg 2004, s.54) 
 

Många forskare som förespråkar en kvantitativ metod kritiserar ofta den kvalitativa 
metoden för att vara alldeles för subjektiv. De menar att kvalitativa resultat i stor 
utsträckning bygger på forskarnas egna osystematiska uppfattningar om vad som är 
viktigt eller betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de 
etablerar med sina undersökningspersoner. Med en kvantitativ metod är de redan delvis 
förutbestämt vilka svar som är möjliga att ge och det handlar ofta då om att välja mellan 
olika alternativ där man antingen tar ställning för eller emot något. Ofta är det med en 
sådan metod både enkelt och lämpligt att sammanställa statistik och det görs ofta med 
hjälp av enkäter. Resultaten kan fungera som en generell presentation av ett visst 
fenomen, då den är genomförd bland en större grupp människor. Vid en 
intervjusituation har respondenten större möjlighet än vid en enkätundersökning att 
kunna ge djupare och mer ingående svar, men all strukturering och organisering av 
informationen måste då forskarna utföra efter det att insamlingen är avslutad. Både 
kvantitativa och kvalitativa metoder är olika typer av verktyg, som beroende på vilka 
forskningsfrågor som ställs blir mer eller mindre användbara. 

3. Resultatredovisning 

3.1 Resultat 
3.1.1 Presentation och sammanfattning � intervju 1 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 1 är en man som är 62 år gammal och har arbetat som rektor i 
ungefär 30 år på fyra olika skolor. Han är i grunden utbildad mellanstadielärare och 
specialpedagog och har arbetat som det i nio år innan han blev rektor. Skolan är en 7-9 
skola med 350 elever och ligger i ett mångkulturellt och socioekonomiskt tungt belastat 
område. På skolan arbetar 60 personal, varav 45 stycken har pedagogisk utbildning. 
Inga anmälningar från skolan har kommit in till arbetsmiljöverket för år 2006 enligt § 2 
i arbetsmiljöförordningen. 



 30

Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Skolan arbetar med många projekt samtidigt för att främja ordning och reda såsom 
program mot mobbning, våld, rasism och trakasserier och det var något som rektor 1 
poängterade som väldigt viktigt: 

Ordning och reda är ju själva grundförutsättningen för att lärarna ska lyckas i sitt 
arbete. Det ska inte behöva ta hela lektionen för att reda ut slagsmål och bråk.  

Eleverna och lärare tar gemensamt fram ordningsregler som sedan föräldrar och elever 
får ta del av, skriva under och godkänna: 

Ordningsregler är alltid bra att ha och jag menar att barn ska utveckla sig i ett 
regelsystem. Det bygger hela vår civilisation på. Vill vi ha en civilisation måste det 
finnas spelregler/ordningsregler.  

Något som rektor 1 arbetade extra mycket med var samarbetet med föräldrarna.  
Han menar att i och med att de godkänner skolans ordningsregler blir de mer insatta i 
elevernas skolsituation och mer knutna till skolan, samtidigt som de tar mer ansvar för 
deras barns kunskaps- och sociala utveckling. Rektor 1 har redan ett tjugotal 
övervakningskameror på skolan och de verkar både lugnade och brottsförebyggande, 
enligt honom:  

Vi har kommit till rätta med många problem med hjälp av kamerorna, så som 
vandalisering och mobbing.  

 
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 1 var nöjd med den information som han fått från politikerna och menade att det 
gäller att vara lyhörd: 

Fram till i somras hade vi stadsdelsnämnd här och nu lyder vi under Stockholms stad 
utbildningsförvaltning, men informationen har kommit från många olika vägar.  
Den har kommit skriftlig och muntlig och via tidningar, tv och radio. Det gäller som 
skolledare att vara öppen och ta till sig det som kommer. Får man höra samma 
information från många olika håll ja då måste den stämma, men får man höra det från 
endast ett håll ja då tror man inte så mycket på det.  

 Han berättade även att han har gått ut med informationen till både personal och 
föräldrar gällande de skriftliga ordningsomdömena, men information om elevernas 
situation i skolan får föräldrarna kontinuerligt och han menar därför att det är naturligt 
att föräldrarna inte har begärt något skriftligt ordningsomdöme:                 

Det skulle vara väldigt konstigt, för idag får de ju redan på mer information genom de 
muntliga utvecklingssamtalen än vad som skulle stå i de skriftliga 
ordningsomdömena. Om du redan får mycket information och istället skulle få mindre 
information så skulle du inte vara intresserad av det lilla. Då skulle du nog nöja dig 
med det du har och hellre utveckla det.  

 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 1 ser inget positivt med att införa obligatoriska skriftliga ordningsomdömen. 
Han jobbar hellre med att vidareutveckla arbetssättet de redan arbetar med. Vidare 
menar han även att samtliga parter (föräldrar, elever, lärare) önskar ordning och reda i 
klassrummet, men att de skriftliga ordningsomdömena inte är den bästa vägen att uppnå 
detta:    

En elev som har svårt att uppföra sig vet redan om det. Att sedan skriftligt få det 
bekräftat skulle snarare sänka eleven ytterligare. Det är inte en konstruktiv lösning.  

Kriterierna till ett allmängiltigt skriftligt ordningsomdöme skulle vara extremt svårt att 
sätta upp, samtidigt som han ser att ett eventuellt införande skulle komma att ha en 
effekt av piska för de flesta eleverna och möjligtvis fungera som morot för ett fåtal:  

Mina tankar är väldigt enkla. Vi vill att föräldrarna ska ha en allsidig information och 
därför införde vi ett system med mentorskap, där en mentor är ansvarig för vissa 
föräldrakontakter, ansvarig för den individuella utvecklingsplanen och 
utvecklingssamtalen. Den individuella utvecklingsplanen säger faktiskt mycket mer än 
skriftliga ordningsomdömen skulle kunna göra.  
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För mig är det här inte en het fråga, då vi redan informerar mer än vad som krävs här 
på vår skola. Även om det inte innebär en stor förändring för oss följer vi självklart de 
anvisningar som vi fått. 
 

3.1.2 Presentation och sammanfattning � intervju 2 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 2 är en man som är 68 år gammal och har arbetat som rektor i 20 
år på fyra olika skolor. Han är i grunden utbildad högstadielärare och har arbetat som 
det i 10 år innan han blev rektor. Skolan som han arbetar i är en 7-9 skola.  
Den är belägen i ett mångkulturellt område och det är totalt 814 elever och 124 anställda 
på skolan, varav 62 har pedagogisk utbildning. Fem anmälningar har kommit in från 
skolan till arbetsmiljöverket för år 2006 enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Skolan är enligt rektor 2 relativ fri från skadegörelse i skolans korridorer och på 
skolgården. Förutom små störande moment som att elever är lite pratiga ibland på 
lektionerna är problemen små på skolan menar han. Regler är något som är bra och 
nödvändiga, förutsatt att de är väl förankrade och att de som förväntas följa dem har 
godkänt och accepterat dem, säger rektor 2: 

Vi har gemensamma övergripande nedskrivna regler på skolan. Dessa är framtagna 
och väl förankrade både hos kollegiet i samband med samverkansmöten, hos eleverna 
genom klassråd och elevråd och hos föräldrarna i föräldrarådet. Dessa är dock inga 
kontrakt som vederbörande har skrivit under.  

Något som rektor 2 önskar är fler vuxna på skolan: 
Det är ofta som vi har för få ögon för att upptäcka oönskade beteenden, såsom 
kränkande behandling och vandalisering. Till exempel i idrotten är lärarna manliga 
och kan därför inte övervaka vad som sker i flickornas omklädningsrum. Eleverna 
som handlar felaktigt undviker ju självklart att bete sig illa när en personal är i 
närheten, så önskvärt vore om personaltätheten var större.  

Rektor 2 ser övervakningskameror som ett alternativ för att arbeta konkret med 
oönskade beteenden från eleverna: 

Det finns många skolor som installerat kameror inomhus och tycker att det har en 
lugnande effekt. Det kanske skulle minska risken för mobbning och sånt.  

 
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 2 berättar att han kontinuerligt mottagit mail från utbildningsförvaltningen 
angående vilka rekommendationer kring de skriftliga ordningsomdömena som är 
aktuella och som bör följas. Rektor 2 säger att informationen har vidareförmedlas på 
följande sätt: 

Personalen har regelbundet informerats på olika konferenser och föräldrarna har både 
genom mig och lärarna uppdaterats via mail och information på vår hemsida.  

Då det ännu inte är aktuellt med obligatoriska skriftliga ordningsomdömen vet han inte 
hur mottagarna av informationen har reagerat. Däremot har det ibland hänt att föräldrar 
begärt skriftliga ordningsomdömen: 

Det förekommer idag vid enstaka tillfällen att föräldrar önskar skriftliga omdömen om 
deras barns skolgång som då inte är relaterat till ämneskunskaperna i samband med 
utvecklingssamtalen.  

 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 2 menar att ordningsomdömen som en ersättning till utvecklingssamtalen är inte 
att föredra: 

Däremot som komplement och i kombination med utvecklingssamtalen, använt på rätt 
sätt skulle det möjligen kunna ha en positiv effekt.  
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Annars riskerar bedömningen bli subjektiv och att helhetsbilden och omständigheterna 
glöms bort, menar rektor 2: 

Ett ordningsbetyg tenderar att komma i efterhand som en glad eller tråkig 
överraskning. I och med att det inte finns några kriterier för till exempel hur många 
sena ankomster som krävs för att få ett visst betyg, är det svårt att göra betygen 
jämförbara och likvärdiga klasser och skolor emellan. På den tiden då 
ordningsbetygen fanns var det 99 av 100 som hade högsta betyg, endast ett fåtal låg i 
botten av skalan och man hade olika syn på livet i till exempel spånga och Tomelilla. 
För att en bedömning ska kunna vara rättvis måste den vara likvärdig.  

Rektor 2 har svårt att se hur kriterier skulle kunna utformas så att dessa blir rättvisa och 
likvärdiga, men har ändå några tankar hur kriterierna skulle kunna se ut. 
Han menar att kriterierna skulle kunna bygga på antal sena ankomster under en termin, 
om eleven medhavt för lektionen relevant material eller ej och i vilken grad eleven 
följer de gemensamma ordningsreglerna för skolan. 
 
Rektor 2 menar att det är viktigt om de skriftliga ordningsomdömena införs att man inte 
tappar det muntliga samtalet, dialogen med föräldrarna: 

Inför utvecklingssamtalet skickar vi ju hem ett skriftligt underlag där eleverna och 
föräldrarna får prata igenom skolsituationen. När man sen kommer hit, har ofta läraren 
en uppfattning och eleven och föräldrarna en, då har man förberett sig alla tre parter så 
att det kan bli ett konstruktivt samtal. Risken om man har ordningsbetyg är att man 
bara pratar om de där sena ankomsterna, när det egentligen ska handla om hur man för 
eleven ska förbättra det i till exempel SO. Det är ju det som eleverna är här för att lära 
sig, det är ju det som är det viktiga. Det blir lite knepigt när vi har ett målinriktat 
betygssystem, vars syfte är att ta reda på vad eleven kan, inte om han följer 
ordningsreglerna eller ej.   

Rektor 2 tror att de skriftliga ordningsomdömena skulle få en effekt av piska på hans 
skola. De flesta eleverna på skolan skulle ha godkänt i ordning, avslutar rektor 2. 
 

3.1.3 Presentation och sammanfattning � intervju 3 
Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 3 är en man som är 51 år och har jobbat som rektor i åtta år på en 
och samma skola. Han är i grunden SO- och svenska lärare mot högstadiet och har 
arbetat som lärare i 13 år på fyra olika skolor. Skolan är en 6-9 skola och är belägen i ett 
starkt socioekonomiskt monokulturellt område. Totalt finns det 620 elever på skolan 
som är fördelade i 28 klasser. Det finns 50 anställda pedagoger på skolan varav 41 är 
heltidsanställda. Inga anmälningar har kommit in från skolan till arbetsmiljöverket för 
år 2006 enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Rektor 3 beskriver sina elever som skötsamma och väldigt studiemotiverade. Skolan 
som han ansvarar för har väldigt lite skadegörelse och det förekommer knappt något 
fysiskt våld. Däremot menar han att psykiska trakasserier är mer utpräglade i skolan 
men även det, i låg utsträckning. Skolan har generella ordningsregler som alla måste 
följa. De bygger på ordning och respekt för alla individer och för privat och allmänt 
material: 

De ordningsregler som vi nu har är framtagna av elevrådet, friendsgruppen och 
antimobbingteamet. De färdiga reglerna ska elever och föräldrar skriva på för att på så 
sätt bekräfta och godkänna.  

Föräldrakontakten och samarbetet mellan skola och hemmet är något som rektor 3 
betonar och menar att barn oftast lyssnar på sina föräldrar och då är det viktigt att man 
ständigt håller kontakten med hemmet vid liv. Att regler skapar en positiv stämning i 
skolan är det inget tvivel om menar rektor 3: 
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Regler är bra och nödvändiga men det är viktigt att de inte blir för många till antalet, 
då är risken stor att de blir svåra att efterfölja.  

Förutom ordningsregler arbetar skolan även med friends och har ett antimobbingteam.  
Rektor 3 kan mycket väl tänka sig att ha övervakningskameror på vissa ställen i skolan, 
förutsatt att alla vet att de sitter där:  

De skulle då placeras vid undanskymda ställen inne i skolan där det är svårt att 
upptäcka oegentligheter, eller utanför för att minska den skadegörelse som sker på 
kvällar och helger.  
Tyvärr går det inte att sätta upp kameror i det mest utsatta utrymmet, nämligen i 
omklädningsrummen i gymnastiken, där det sker många olyckliga tillbud. 

  
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 3 känner inte att han fått mycket information om de skriftliga 
ordningsomdömena men tror att informationen kommer att ta fart när eller om det blir 
obligatoriskt. Dock är han medveten om att föräldrarna när som helst kan begära ett 
skriftligt ordningsomdöme och då är det viktigt att man diskuterar med lärarna om vad 
som bör och får finnas med i ett sådant omdöme: 

Det jag i första hand har förmedlat till min personal är kraven på att vi tillsammans 
måste ta fram tydligare ordningsregler. Sen har vi diskuterat mycket vad som ska stå, 
eller vad som inte ska stå i de skriftliga omdömena utifall någon förälder skulle önska 
att få ett sådant. Vår skola har varit med i den process som varit om hur de skriftliga 
omdömena skall vara utformade.  

Rektor 3 menar att intresset från både föräldrar och personal har varit ganska svalt än så 
länge och resonerar på följande sätt: 

Det kan ju antingen bero på att föräldrarna redan är oerhört nöjda med den information 
de redan får idag, eller så har informationen om att möjligheten finns, inte nått fram 
som den ska?  

  
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 3 ser en fördel som införandet av skriftliga ordningsomdömen skulle kunna föra 
med sig och det är att det skulle bli större fokus på det förebyggande arbetet mot 
oordning och oönskade beteenden. Annars menar han att: 

Det är ganska onödigt att ge en 15 årig elev ett papper där det står att han inte sköter 
sig, ett papper som kommer att finnas kvar för resten av hans liv. Låt oss säga att det 
är en elev som inte får något annat betyg i skolsystemet, så står det i det sista officiella 
dokument han/hon har ett omdöme som säger att han/hon inte kan sköta sig. Jag 
tycker inte att det är speciellt smakligt att offentliggöra en annan persons sociala 
svårigheter. Man får inte fastna där man är, utan istället bör man fokusera på hur man 
kan gå vidare.  

Den intervjuade rektor 3 menar att de skriftliga ordningsomdömen kommer att ha en 
effekt av piska om de utformas som de var förr: 

Om man istället skulle sätta att det normala var ett c och du hade möjlighet att arbeta 
med ditt beteende för att få ett a, då skulle det ju kunna ha en effekt av morot. Risken 
är dock att det skulle uppmana till streberfasoner istället för att vara naturlig.  

Rektor 3 har inte hunnit reflektera över hur kriterierna skulle kunna se ut däremot menar 
han att det viktigaste är att se till att de blir tydliga och att det inte lämnas utrymme åt 
för mycket tolkning:  

Jag tycker inte att de skriftliga ordningsomdömena är ett alternativ till det arbete vi gör 
idag, men det finns tydligen de som tycker det. Skulle vi få direktiv att vi ska ge 
skriftliga omdömen i ordning och uppförande så får vi göra det och se till att det blir 
så bra som möjligt. Jag tror inte att det skulle kunna göra så mycket skada om det 
andra kontinuerliga arbetet fungerar som det ska parallellt. Det måste ju ha varit så väl 
kommunicerat under en längre period att elevens brister i ordning och uppförande inte 
kommer som en stor överraskning för varken eleven eller föräldrarna vid 
utvecklingssamtalen.  
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3.1.4 Presentation och sammanfattning � intervju 4 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 4 är en kvinna som fyllt 59 år. Hon har arbetat som rektor i 10 år. 
Hon är inte utbildad lärare utan har en bakgrund som samhällsplanerare och har arbetat 
inom socialförvaltningen och barnomsorgen.  
Skolan är en F-9 skola som har 933 elever och är belägen i ett starkt socioekonomiskt 
monokulturellt område. Det finns 114 anställda på skolan och av dem är 75 utbildade 
pedagoger. En anmälan har kommit in till arbetsmiljöverket från skolan för år 2006 
enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Generellt menar rektor 4 att de har helt fantastiska elever på skolan. Sen finns det en del 
som är kaxiga och inte står för det de gör och säger, men pedagogerna på skolan tar itu 
med de på ett bra och snyggt sätt menar rektor 4: 

 Oftast behöver inte pedagogerna ta i utan eleverna bättrar sig oftast efter en tillsägelse.  
Mobbing, vandalisering och skadegörelser förekommer knappt på skolan och rektor 4 
förklarar: 

Den här skolan har väldigt studiemotiverade elever och föräldrar som ser utbildning 
som A och O. På utvecklingssamtalen och föräldramötena är det ofta så att båda 
föräldrarna dyker upp och är väldigt engagerade.  

Förutom att skolan arbetar förebyggande för att stävja de oönskade beteendena genom 
till exempel arbete med projekt Charlie, har pedagogerna sedan i höstas tillsammans 
med eleverna bearbetat och tagit fram ordningsregler för skolan. Rektor 4 tycker att man 
bör diskutera dessa regler då och då och även konsekvenserna av att de inte efterföljs. 
Rektor 4 är positiv till ordningsregler: 

Jag tycker det är bra och det viktiga är att lyfta frågorna och diskutera kring hur vi ska 
ha det på skolan för att alla ska trivas. För ordningsregler är ju till för att det ska bli så 
bra undervisningsmiljö som möjligt och att man ska trivas där man jobbar, både som 
lärare och som elev. Jag tycker att regler är bra att sätta upp på platser där många 
personer vistas så att alla vet vad det är som gäller. I skolan är det viktigt att alla 
vuxna hjälps åt och att de står bakom bestämmelserna. 

Rektor 4 anser sig sakna ett fullgott samarbete med myndigheterna utanför skolan som 
till exempel med de sociala myndigheterna och polisen:  

Vi tycker att det är tråkigt, att när vi till exempel för ärenden vidare till polisen så tar 
det ofta stopp där och åtalen läggs allt för ofta ner. Det sänder taskiga signaler till 
eleverna som då tänker: Jaha! det hände ju inget när jag gjorde sådär, alltså spelar det 
inte någon roll ifall jag gör det igen. Där känner jag att vi behöver ett bättre samarbete.  

 
På rektor 4: s skola finns redan idag övervakningskameror uppsatta runt om i skolan. 
Det beror mycket på att elever idag inte är lika benägna att berätta och stå för de 
dumheter som de gör, menar hon:  

I dom situationerna är det ju bra att det finns kameror, fast jag tycker att det är en 
tråkig utveckling.  

 
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 4 har mottagit information från politiker angående de skriftliga 
ordningsomdömen och menar att hon vidareförmedlat informationen till lärarna: 

Att lärarna om föräldrarna önskar nu får och ska kunna ge skriftlig information om 
elevernas sociala beteende har vi fått information om från politikerhåll. Den 
informationen har jag vidarebefordrat till min personal, som i sin tur har informerat 
föräldrarna. Jag har däremot ännu inte hunnit göra någon uppföljning på om 
personalen verkligen har fullföljt sitt uppdrag.  

Intresset bland föräldrarna för att få ett skriftligt ordningsomdöme är svalt säger  
rektor 4: 
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Jag menar, föräldrarna har ju enligt skollagen sen tidigare haft möjligheten att få 
skriftliga omdömen om hur deras barn fungerar socialt, men det är inte ofta någon 
begär det.  

  
 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 4 är kraftigt emot skriftliga ordningsomdömen och menar att det möjligtvis 
gynnar några enstaka elever som är lite för pratiga och som hittills bara valt att inte följa 
reglerna och behöver sköta sig en aning. Det kan ju också finnas elever som tycker om 
ordning och reda men det skapar man oberoende om skolan har skriftliga 
ordningsomdömen eller inte. Istället menar rektor 4 att: 

Innan man genomför något så komplext som att bedöma någons sociala kompetens i 
en skolkontext så önskar jag att man forskar mycket mer i ämnet först så att vi får se 
vad det ena eller det andra har för effekt och vilka konsekvenser det kan bli. Jag tror 
att de flesta elever gör så gott de kan och då hjälper det inte att säga, nu måste du 
skärpa dig annars sänker jag ditt betyg i ordning och uppförande. Det skulle snarare 
kunna förvärra situationen då många av dessa elever redan har det väldigt besvärligt 
med sig själva. Jag tror att vi alla måste fråga oss vad det är vi vill med våra barn. Vi 
måste fråga oss vad som är väsentligt att ge dem för att de ska klara sig i framtiden. 

Rektor 4 har en känsla av att de skriftliga ordningsomdömen kommer att ha en effekt av 
piska och menar att elever med diagnosen ADHD eller Aspergers syndrom som redan 
gör så gott de kan, inte kommer må bättre av ett skriftligt ordningsomdöme som talar 
om för dem något de redan är medvetna om: 

De som redan har det lite kämpigt i skolan som skulle bli ännu mer drabbade av 
ytterligare ett konstaterande av deras oförmåga att uppfylla kraven som samhället 
ställer på dem.  

Den intervjuade rektorn har ingen aning om hur kriterier för ett skriftligt 
ordningsomdöme skulle kunna vara utformade: 

Jag tycker att dom som nu har hittat på det här får ta fram sina himla kriterier själva, 
för jag vet inte hur de skulle kunna vara utformade så att de blir rättvisa. Det här med 
kriterier känns inte riktigt diskuterat och jag har en känsla av att det kommer att bli 
enorma diskussioner kring det här. Det handlar ju om bedömningar som är så oexakta 
och jag skulle inte vilja vara lärare och behöva göra dessa. Är det för att en elev har 
pratat i tio minuter som denne inte skött sig, och att man inte får prata under en 
lektionstid hos en lärare men där läraren mitt emot har högre toleransnivå och låter 
eleverna i högre grad vara pratigare? Det här blir väldigt spännande att följa. Men min 
största fråga är: hur ska vi hitta kriterier som är rättvisa?  

Vidare berättar rektor 4: 
Jag är en person som är kraftigt emot de skriftliga ordningsomdömena. Det blir för 
mycket straff över det hela, just när det gäller elevernas personlighet. Vi lägger in våra 
värderingar och det känns inte rättvist att värdera människor i livet, det känns inte bra. 
Det kan till och med vara hämmande för vissa elevers utveckling. Vi lägger fokus på 
helt fel ställe. Jag skulle gärna se att man forskar kring hur vi på bättre sätt ska kunna 
nå de här stökiga eleverna och istället uppmuntra och stötta dem så att de uppnår goda 
resultat.  

 

3.1.5 Presentation och sammanfattning � intervju 5 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 5 är en man i övre medelåldern, runt 60 år. Han har arbetat som 
rektor i ungefär 15 år, varav de tre sista åren på den här skolan. Han har en del 
erfarenhet av privata, utländska, och kommunala skolor. Han är i grunden 
gymnasielärare och har undervisat i ämnen som samhällskunskap, psykologi och 
socialkunskap. Han har varit verksam lärare i 15 år. Skolan är en 6-9 skola som är 
belägen i ett relativt tungt socioekonomiskt och mångkulturellt område.  
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Totalt är det 410 elever på skolan. De är 65 anställda varav 45 har en pedagogisk 
utbildning bakom sig. En anmälan har kommit in till arbetsmiljöverket från skolan för 
år 2006 enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Skolan som rektor 5 ansvarar för är en så kallad framgångsrik skola som har visat upp 
mycket goda resultat med väldigt många elever. Det har lett till att ett stort antal elever 
söker sig till skolan och då gäller det att man har stort fokus på ordning och reda, menar 
Rektor 5: 

Utan ordning och reda blir det ingen undervisning. Reglerna efterföljs i stor 
utsträckning, men självklart måste vi med jämna mellanrum påpeka för elever att de 
bryter mot reglerna och då lyssnar de nästan alltid på oss. Det handlar mycket om att 
säga till på rätt sätt, att samtala med eleven och inte bara agera polis, det kan snarare 
skapa ett kaos än att stävja det.   

Skolans regler är framtagna av elever, föräldrar och skolpersonal en gång i tiden och 
uppdateras aldrig, då de är så självklara, menar rektor 5. Han har sett till att samtliga 
lärare på skolan har fått gå en utbildning om ledarskap i klassrummet där det togs upp 
vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt vad det gäller regler på skolan. Rektor 5 
tycker inte att man behöver de grundläggande reglerna som finns på skolan utan det 
skolan måste lägga fokus på är undervisningen: 

Vi fokuserar ofta på och berömmer eleverna för fel saker. Till exempel så kan det låta 
så här. Vad bra att du kom i tid, och pennan har du med dig också, jättebra!  
Vi måste vara mycket, mycket hårdare på vad vi betonar som positivt. Att komma i tid 
till lektionen är inget positivt, det är en självklarhet. Det läggs alldeles för mycket 
energi på det som borde vara självklart istället för att lägga energin på problemen när 
de uppstår. Det är både mycket svårare och mycket jobbigare, men det är där man 
måste lägga all energi. 

På skolan arbetar de inte med något projekt såsom Charlie eller Friends men självklart 
fokuserar vi på förebyggande arbetet av annat slag, menar rektor 5: 

Vi jobbar hela tiden med vidareutbildning av personalen för att förbättra det 
förebyggande arbetet på skolan. Vi är med i en mentorsgrupp där vuxna är mentorer 
för en del behövande elever, det fungerar bra på en del men fungerar inte alls på andra.  

Rektor 5 har haft diskussioner både med elever, personal och föräldrar och alla är de 
övervägande positiva till övervakningskameror, mest positiva är dock eleverna, menar 
han.  

Innerst inne så tycker jag inte att vi skulle behöva kameror i skolan, men vi har 
kommit så långt så att vi diskuterar det. Det är tyvärr mycket möjligt att vi kommer att 
köra med det inom en snar framtid.  
 

Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 5 har via mail från utbildningsförvaltningen fått information om hur skolan ska 
kunna bedöma skriftligt elevernas sociala utveckling: 

Jag har tagit upp det i rektors ruta, ett öppet brev på vår hemsida som jag skriver några 
gånger per termin. Sen har jag även personligen på föräldramöten i årskurs sex 
informerat föräldrarna. Eleverna har fått informationen genom sin handledare och 
personalen har fått skriftlig information av mig. Vi vet inte riktigt ännu hur vi ska nå 
ut till varje förälder att de nu kan begära dessa skriftliga omdömen. Det är möjligt att 
vi måste skicka ut någon form av brev här nu innan jul. För att vara säkra på att 
informationen verkligen når fram borde vi kanske skicka ut brevet på olika språk, men 
vi kommer inte att göra det. 

Informationen har tagits emot oerhört positivt av både föräldrar och personal, menar 
rektor 5 och tillägger: 

Lärarna tycker i princip att det är konstigt att man inte ger betyg förrän i åttan. 
De skriftliga ordningsomdömena används inte ännu på skolan och intresset för dem hos 
föräldrarna har hittills varit svalt. 



 37

Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 5 förespråkar skriftliga ordningsomdömen och ser inget negativt med dessa: 

Argumentet att du blir stämplad som elev tycker jag inte stämmer riktigt. Tänk om du 
får ett gymnasiebetyg där det står att du har varit frånvarande i massor med timmar, 
uppförand - ej tillfredsställande, ordning -  ej tillfredsställande. Du kan ju vara en bra 
människa för det, du kan ju ändra på dig. Jag tycker även att man ska ha ett 
ordningsbetyg och jag tycker att man ska ha betyg i tidiga åldrar. Om det då står i 
betyget att du inte har godkänt i ordning och uppförande är det jäkligt tydligt för både 
eleven och föräldern att du inte har skött dig i alla ämnen i skolan, du har inte gjort ditt 
arbete. Det blir ju en slags morot att du kan förbättra dig, men samtidigt finns det ju så 
klart personer som har en sån sinnesstämning att de inte vill, för dem blir det ju en 
slags piska och det kan ju inte skolan göra så mycket åt. 

Rektor 5 har varit i kontakt med Stockholms utbildningsförvaltning och har tagit del av 
bedömningsunderlaget som är under bearbetning: 

Jag tycker att kriterierna skall vara tydliga och nationellt utformade så att vi inte 
behöver lägga så mycket tid i skolan på att diskutera hur vi ska använda dem. När man 
nationellt skickar ut mål och kriterier till skolorna som de i sin tur ska tolka är 
problemet att likvärdigheten är olikvärdig. Jag tycker att det formuläret som 
Stockholms utbildningsförvaltning har tagit fram som bedömningsunderlag för social 
utveckling är väldigt bra. Det består av två kriterier som bedöms efter en tredelad 
skala. I hög grad, tillfredsställande eller ej tillfredsställande. Kriterierna är följande: 
Eleven tar hänsyn och visar respekt i samspel med andra och eleven tar ett personligt 
ansvar för sina studier. 

Ordningsomdömen är något som eleverna skulle gynnas mest av, menar rektor 5. Ännu 
en fördel med de skriftliga ordningsomdömena är enligt Rektor 5 att det blir mycket 
tydligare för eleven om man sätter ett skriftligt omdöme: 

När man samtalar är risken stor för missuppfattningar och att man slätar över ibland. 
Ett ord för mig kan betyda något helt annat för dig. I och med de skriftliga alternativen 
som man har försökt att ta fram för att beskriva elevens sociala utveckling har man 
försökt att precisera vad det är man menar med social kompetens. Då gäller det för oss 
att tydligt förklara vad dessa kriterier innebär för eleven och dess föräldrar. 

 

3.1.6 Presentation och sammanfattning � intervju 6 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 6 är en man som fyllt 56 år och har arbetat som rektor i tre år. 
Han är mellanstadielärare i grund och botten och har han arbetat som det i 13 år.  
Skolan som är 1-9 skola är belägen i ett tungt socioekonomiskt och mångkulturellt 
område. Det finns 515 elever och totalt 90 anställda på skolan. Av dem 90 är 60 
utbildade pedagoger. Åtta anmälningar har kommit in från skolan till arbetsmiljöverket 
för år 2006 enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Det finns några övergripande regler på skolan som handlar om hur man uppträder mot 
varandra och dessa är framtagna av elevrådet, personalen och föräldrarna. Rektor 6 
tycker att det är viktigt att det finns tydliga ordningsregler som är väl förankrade hos 
och godkända av alla berörda parter. Han tycker inte att ordningsproblemen är så stora 
längre i skolan men han är medveten om att det förekommer mobbing och vandalisering 
i viss mån. Sedan två år tillbaka har de börjat arbete mycket tätare med elevernas 
föräldrar: 

Det är något som jag tror är avgörande för att komma någon vart med eleverna. Vi 
anmäler nu i större utsträckning alla allvarliga händelser, både till polisen och till den 
sociala myndigheten. 

 



 38

Skolan arbetar förebyggande med kamratstödjare i antimobbing syfte, livskunskap där 
det finns utrymme för värdegrundsdiskussioner och man arbetar även med dans på 
skolan som lämnar sina avtryck i ordning och reda. Men något som rektor 6 är missnöjd 
med är samarbetet med myndigheterna utanför skolan: 

Ifall vi gör en polisanmälan är det ofta som den läggs ner och det är väldigt olyckligt, 
det sänder helt fel signaler till eleverna. Även om de anser att en del misshandel är 
väldigt ringa, men faktum är, att varje misshandel är en kränkning av en annan 
människa. Vi saknar även en del respons från sociala myndigheterna. Det gäller att 
arbeta förebyggande och lägga in energi så tidigt som möjligt. 

Rektor 6 kan se flera fördelar med att ha övervakningskameror, främst i förebyggande 
syfte: 

Om eleverna vet att de sitter där, tänker de sig för innan de agerar. Vi har haft en del 
tillbud i form av falska brandlarm. Med kameror så hade de antagligen inte utlösts 
överhuvudtaget, men om det ändå skulle hända, vet vi åtminstone vilka förövarna är så 
vi kan polisanmäla händelsen, då den rubriceras som mordbrand.  

 
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 6 menar att nu när samtliga Stockholms skolor lyder under 
utbildningsförvaltningen så har dem fått väldigt, väldigt lite information kring de 
skriftliga ordningsomdömena. 

Jag har vidarebefordrat den lilla information som jag fått angående de skriftliga 
ordningsomdömena till personalen och även till föräldraföreningen, att man nu har 
möjlighet att få det, men än så länge delar vi endast ut det till föräldrar som begär de. 

Enligt rektor 6 har ingen förälder begärt det ännu och det har sin förklaring menar 
rektorn: 

Har föräldrarna ett bra utvecklingssamtal med läraren får de reda på mycket, mycket 
mer än vad de skulle få genom skriftliga ordningsomdömen. Föräldrarna vet ju redan 
hur deras barn ligger till. Jag menar, ringer vi inte hem till föräldrarna, ja då har de ju 
godkänt i ordning och uppförande. 

 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 6 kan tänka sig att de skriftliga ordningsomdömen för läraren kan fylla en 
funktion när det är pratigt i klassen och när eleverna längtar till rasten. En annan fördel 
som rektor 6 kan se med ett skriftligt ordningsomdöme är att med dem ifyllda och 
undertecknade finns det svart på vitt. Ingen förälder kan i efterhand komma att säga att 
de inte blivit informerade om problemen. Annars anser rektor 6 att de skriftliga 
ordningsomdömena kan komma att missgynna vissa elever: 

När det gäller eleverna som har neuropsykiatriska störningar som inte är 
diagnostiserade kan det bli problematiskt. Naturligtvis är det så att när man 
diagnostiserar en neuropsykiatrisk störning, typ ADHD kommer man (när det blir 
betyg av detta) göra undantag. Precis som man idag gör med elever med dyslexi där 
man under ett matteprov läser upp frågorna för dessa elever. Viss hänsyn kommer att 
tas, jag kan inte tänka mig något annat. Men vi har många ungar som med all säkerhet 
har neuropsykiatrisk störning, men som inte är diagnostiserade på grund av att 
föräldrarna inte tycker om det, eller därför att föräldrarna kommer från en kultur där 
detta är helt oacceptabelt och det är väldigt vanligt. Jag har faktiskt en elev nu som 
inte kunnat börja på högstadiet ännu. Den här eleven kommer aldrig, aldrig kunna få 
godkänt på ordning och uppförande, trots att han gör sitt bästa. Han kommer aldrig att 
bli utredd. Hans föräldrar kommer aldrig att tillåta det. Det är grymt orättvist.  

Rektor 6 har ingen uppfattning om hur kriterier skulle kunna vara utformade men han 
det tycker är oerhört viktigt är att det blir centrala mallar för kriterierna: 

Vi ska inte sitta på vår skola och hitta på godtyckliga svar. Det måste komma från 
skolverket, och här kan de inte smita undan sitt ansvar. Det kommer att bli mycket 
knepigt för jag tror inte att skolverket är så glada för det uppdraget.  
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Huvudsaken är ändå att eleverna uppnår skolans mål, sen kan varje lärare använda sig 
av sina specifika metoder för att uppnå dem. Vi är alla människor och har olika 
toleransnivåer, det som jag tolererar, tolereras kanske inte av en annan och så vidare. 

Rektor 6 tror inte att de skriftliga ordningsomdömena kommer att ha någon effekt på 
skolans elever: 

Det här är ett spel för gallerier, men för någon enstaka elev kan de skriftliga 
ordningsomdömena få en effekt av både piska och morot. 

 

3.1.7 Presentation och sammanfattning � intervju 7 

Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 7 är en kvinna som fyllt 65 år och har jobbat som rektor sedan 
1997 på 2 skolor, totalt i 10 år. Hon är utbildad folkskolelärare men har också läst 
pedagogik och sociologi. Hon har även arbetat som mellanstadielärare och 
lågstadielärare i många år. Skolan är en 7-9 skola som är belägen i ett starkt 
socioekonomiskt och monokulturellt område. Det finns totalt 754 elever på skolan och 
omkring 120 anställda. Av de anställda har ett femtiotal pedagogisk utbildning. Två 
anmälningar har kommit in till arbetsmiljöverket från skolan för år 2006 enligt § 2 i 
arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Rektor 7 berättar att hon har arbetat i mycket stökigare skolor än vad den nuvarande är 
och menar att den aktuella skolan som hon nu ansvarar för är relativ lugn.  
Vidare menar hon att det finns föräldrar på skolan som man måste påminna om deras 
ansvar vad det gäller deras barn: 

Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra och det är skolans uppgift att fostra, det får 
man aldrig glömma. Generellt har vi otroligt många gulliga, empatiska duktiga och 
fantastiska ungar här på skolan men det finns även barn som har med sig ett negativt 
beteende hemifrån.   

Skolans regler är framtagna av elevrådet men även föräldraföreningens åsikter och 
förslag tas på allvar, menar rektor 7.  

Vi har en tanke att varje förälder och elev ska skriva under dessa regler så att det inte 
endast skrivs på av ordföranden i elevrådet och föräldraföreningen. 

Men rektor 7 berättar att nyckeln till framgång ligger i hur man arbetar med 
framarbetandet och processen, inte pappret i sig: 

Jag tycker att det är väldigt tråkigt när det ska finnas papper på allt och när man har 
bockat av, har man gjort sitt och då är det bra. I och med att reglerna ska revideras så 
ofta betyder det att man måste jobba med processen så att den internaliseras och till 
slut sitter i ryggmärgen och inte bara på pappret. Jag tycker att man måste börja arbeta 
mer preventivt, det gör vi på den här skolan. För att eleverna ska uppföra sig bra mot 
varandra och mot oss vuxna så måste vi vuxna (och det har jag sagt till Jan Björklund) 
visa barn och unga respekt. Det är nyckeln till framgång. Skapar du trygghet och 
arbetsro får du respektfulla ungar och då du får ordning och reda på köpet. 

Förutom arbetet med ordning och reda arbetar man även med Charlie, EQ och 
Disaprojektet på skolan. Rektor 7 kan tänka sig att ha övervakningskameror i skolan, 
fast på ett villkor: 

Har man övervakningskameror på skolan ska man även ha folk som sitter vid dem 
också, personer som kan se om och när det händer någonting. Tyvärr så tror jag att 
kameror skulle behövas ibland. 

 
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 7 har fått väldigt lite information om de skriftliga ordningsomdömena och den 
hon har fått har hon i första hand fått via media, säger hon: 
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Informationen går ju väldigt sällan direkt till oss. Det finns ett glapp mellan 
politikernas visioner och skolan som ska verkställa dem och då är det lätt hänt att 
saker händer på vägen. Jan Björklund var förut väldigt mån om att ha direktkontakt 
med rektorerna. Det tyckte jag var bra. Den här informationen kommer genom 
tjänstemännen i förvaltningen, de kallar oss regelbundet till konferenser. De kommer 
nästan aldrig ut till skolorna, det känns tryggare som rektor när man faktiskt har 
direktkontakt, även om det ofta handlar om envägskommunikation. En klok 
skolpolitiker ser till att ha direktkontakt med folket ute på golvet. 

Rektor 7 berättar att informationen har vidareförmedlats till föräldrar och personalen på 
skolan. Nu vet i alla fall föräldrarna att de kan begära dem, men intresset har varit svalt 
än så länge, säger rektor 7.   
 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 7 tror inte att de skriftliga ordningsomdömen kommer att få några negativa 
konsekvenser, hon tillhör själv de som fick betyg i ordning och uppförande: 

Visst kan det ha haft en viss effekt av morot om man visste att man kunde få ett bättre 
betyg, men inte kommer det att ha någon inverkan för en strulig tonåring idag, varken 
effekt av morot eller piska. 

Rektor 7 har ingen aning om hur kriterierna till ett skriftligt ordningsomdöme skulle 
kunna vara utformade: 

Det är alldeles för svårt och den som säger sig ha svaret på den här frågan skulle jag 
gärna vilja träffa och få höra hur han/hon har tänkt. 

Rektor 7 tror att de skriftliga ordningsomdömena skulle kunna gynna eleverna om de 
används på rätt sätt och involverar föräldrarna: 

Om man fångar upp de här eleverna som skolkar och ger dem stöd, JA! Då kan jag se 
att det skulle gynna dem, men självklart är det upp till eleven själv att bestämma om 
han eller hon ska börja sköta sig i skolan, eller inte. Det viktiga tycker jag är samtalen 
mellan elev, lärare och förälder. Det man måste fokusera på är processen efter 
samtalet och inte pappret i sig.  

Rektor 7 är väldigt tydlig med att berätta att hon tycker att det bör användas i 
kombination med det muntliga utvecklingssamtalet och inte som en ersättning: 

Enbart muntligt, då saknar man processen som kommer efteråt i form av att man 
regelbundet diskuterar vad man har bestämt. Enbart skriftligt, massor med försvar som 
dyker upp. Du måste ha BÅDE muntligt och skriftligt och jag kan se det som en fördel 
om det förs över muntligt och sedan sätts på papper, då kan det vara startskottet till en 
process. Det som endast framförs muntligt riskerar att falla i glömska. Föräldrar till 
elever som har det svårt har en tendens att bara höra det som de vill höra och lärare 
kan ha svårt att möta föräldrar i svåra samtal. Det är svåra samtal att genomföra när 
man ska tala om för föräldrar att deras ögonsten, deras allt, inte lever upp till de 
förväntningar som samhället ställer på en 9-åring. Det är en enorm sorg som 
föräldrarna då känner. 

 

3.1.8 Presentation och sammanfattning � intervju 8 
Bakgrundsinformation. 
Den intervjuade rektor 8 är en man som är 49 år gammal. Han har jobbat 20 år som 
rektor på fyra olika skolor. Han är utbildad telemontör men även utbildad 
mellanstadielärare. Skolan är en F-9 skola som har 260 elever. Den ligger i ett starkt 
socioekonomiskt och monokulturellt område.  Totalt finns det 60 anställda på skolan 
varav drygt 30 har pedagogisk utbildning. Fem anmälningar från skolan har kommit in 
till arbetsmiljöverket för år 2006 enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. 
 
Skolans arbete i fråga om ordning och reda. 
Rektor 8 tycker trots att det finns ordningsregler uppsatta i varje klassrum, att de har 
hyfsat problematisk situation med ordningsproblem på skolan.  
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Föräldrarna är inte involverade i skolans framtagande av regler på grund av ett icke 
fungerande föräldraråd, påpekar rektor 8: 

Däremot så får elever och föräldrar ta del av och skriva under på att de godkänner våra 
regler i vår så kallad akutpärm och där står bland annat vilka ordningsregler som gäller 
på skolan. 

För att stävja de oönskade beteendena på skolan arbetar de med ett eget framtaget 
projekt: 

Vi har under det senaste året dragit igång ett eget utformat omfattande projekt där vi 
arbetar med elevernas sociala utveckling som vi har kallat EKA. EKA betyder Empati 
� Kommunikation � Ansvar och alla elever kan tala om vad EKA står för, men det är 
fortfarande många som inte förstår innebörden i orden och det är något som vi jobbar 
ganska mycket med. I EKA har vi brutit ner det här med empatisk förmåga, 
förhållningssätt, hur man kommunicerar med varandra och vilket ansvar var och en 
ska ta. Vi kan se vissa förbättringar sedan projektet startades och det känns 
tillfredsställande. 

Rektor 8 upplever skriftliga regler som något positivt: 
Med hjälp av skriftliga regler så tydliggör man ändå vissa saker, saker som tidigare 
var självklara och visst finns det en och annan som faktiskt skärper sig när reglerna är 
tydliga. Man kan aldrig skriva regler för allt som är brottsligt, men våra regler 
tydliggör i varje fall skolans vardag. 

Rektor 8 anser sig ha tillräckligt med verktyg för att arbeta både preventivt och 
efterbearbetande med ordningsproblematiken, värre är det med samarbetet med polis 
och de sociala myndigheterna, något som skolan är väldigt beroende av: 

Vi anmäler alla allvarligare incidenter till polis och sociala myndigheter, men tyvärr så 
tar utredningarna allt för lång tid och allt för ofta väcks inga åtal eller så läggs åtalet 
ner. Följden blir att de här eleverna kan fortsätta och att deras beteenden hinner 
förvärras ytterligare innan det blir konsekvenser av handlingarna. Ofta bottnar dessa 
beteenden i sociala problem som kommer hemifrån och där borde de sociala 
myndigheterna agera både hårdare och tidigare. 

På rektor 8: s skola finns det idag ett trettiotal övervakningskameror som är helt 
accepterade av eleverna och de bidrar med något positivt, anser rektorn: 

Förutom att de verkar preventivt så har vi redan vid ett antal tillfällen fått anledning att 
använda oss av banden som bevis mot elever. Ingen unge idag erkänner någonting av 
sig själv.  

  
Hanterandet av informationen kring de skriftliga ordningsomdömena. 
Rektor 8 säger att han inte fått någon information från politikerna riktat direkt till 
honom, däremot har han fått information kring de skriftliga ordningsomdömena via 
media: 

Jag är ju själv tveksam till det här med ordningsomdömen, men får jag ett uppdrag av 
politikerna ska jag naturligtvis genomföra det och vidareförmedla det till föräldrar och 
personal.  Hittills har jag inte vidareförmedlat någonting, men det lär ju komma 
senare. 

Den intervjuade rektor 8 upplever inte att föräldrarna har någon större önskan att få ett 
skriftligt ordningsomdöme gällande deras barn. 
 
Synen på de skriftliga ordningsomdömens verkan. 
Rektor 8 menar att de skriftliga ordningsomdömena inte kommer att ha någon betydelse 
för en del barn, medan det kommer att ha en viss verkan bland andra barn. Spontant tror 
inte rektor 8 att de skriftliga ordningsomdömena skulle kunna medföra några negativa 
konsekvenser.  
Rektor 8 menar att de elever som befinner sig i mellanskiktet, som varken är extremt 
skötsamma eller extremt stökiga kan påverkas positivt av ett ordningsomdöme för att 
förbättra sina förutsättningar: 
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Med hjälp av ordningsomdömen kommer man att svart på vitt kunna redovisa hur 
eleverna ligger till i deras sociala utveckling och det blir då väldigt tydligt för 
föräldrarna. 

Vidare fortsätter han med att resonera kring vilket värde ett sådant omdöme skulle 
kunna inneha: 

Får man MVG i ett ämne men IG på ordning och uppförande, vad spelar det då för roll 
om det inte har något värde? Ämnesbetyget har ju ett värde på 10, 15 eller 20 poäng. 
Men om det här bara är en åsiktsstämpel då saknar det värde. Men kort och gott så kan 
det både vara piska och morot för olika typer elever. 

Att forma kriterier blir väldigt svårt menar rektor 8 och hävdar att man måste ha en 
dialog kring hur utformandet ska gå till och hur det ska fungera i praktiken: 

Väldigt mycket blir ju tolkningar. En sak som är helt rätt på en skola kan bli käpprätt 
tokig på en annan. Varje skola är ju unik och då måste man se vad som är gångbart på 
den specifika skolan. Skolan idag har ju utvecklas och man måste tänka sig för hur 
man pratar till eleverna. Man måste visa respekt och det är något som man ständigt 
förhandlar om. Det blir en fråga där man behöver ha egna kriterier som vi ska utgå 
ifrån men det har vi inte. Idag skulle ett allmänt omdöme bli ett allmänt personligt 
tyckande. Där måste man bestämma: Vad är god ordning och vad är mindre god 
ordning? Där måste även vi hitta våra egna lokala kriterier. Jag kan tänka mig att 
Karlssons skola har sina och vi har våra kriterier. Det blir väldigt svårt på vår skola då 
vi jobbar mycket med två lärare i varje klass och det kan bli diskussioner om de är 
oeniga. En del elever som är praktiker och gillar att arbeta med sin kropp, hur bra 
faller de in i det här? 

3.2 Sammanfattande analys  
Under den här analysen kommer vi att ta upp rektorernas ställningstaganden och genom 
kodning se vilka likheter och skillnader som ur ett teoretiskt och forskningsrelaterat 
perspektiv har framkommit i rektorernas svar. 
 Det är genom skillnaderna vi kan se likheterna och tvärtom.  
              (Kullberg 2004, s.59) 
 
Ordningsregler: 
7 av 8 rektorer lyfter fram de förebyggande projekt som de använder sig av idag som 
oerhört viktiga för att stävja de oönskade beteendena. Rektor 5 menar att de hellre 
arbetar med något annat förebyggande arbete istället för något projekt. 
 
7 av 8 rektorer anser att deras skola är relativ fri från skadegörelser och andra negativa 
beteenden från elever, såsom till exempel mobbning. Rektor 8 är väl medveten om att 
de har ganska stora problem med ordning och reda i skolan.  
 
Av de tillfrågade rektorerna tyckte 6 av 8 att skriftliga ordningsregler var nödvändiga 
och bra att ha för att stävja de oönskade beteendena från eleverna. Rektor 5 anser att 
man inte behöver ha grundläggande regler, medan rektor 7 tycker att det är trist att alla 
regler ska behöva finnas svart på vitt i form av ett dokument.  
 
Hälften av alla tillfrågade rektorer kände att de saknade verktyg för att stävja elevernas 
oönskade beteenden då mycket handlar om elevernas uppfostran hemifrån. 75 % av dem 
saknade ett fullgott samarbete med de sociala myndigheterna och polisen, de menar att 
deras anmälningar sällan leder till åtgärder.  
Alla dessa tre skolor lyder under samma stadsdelsnämnd och ligger omkring 2 
kvadratkilometer ifrån varandra. Den sista rektorn som var missnöjd, kände att han 
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behövde fler vuxna på skolan för att uppmärksamma negativa beteenden och för att 
kunna komma tillrätta med dem. 
 
3 av 8 skolor har övervakningskameror uppsatta runtom i skolan. De resterande 5 
skolorna har en önskan om att införskaffa övervakningskameror inom en snar framtid. 
Gemensamt för alla rektorer är att de anser att övervakningskameror har/kan föra med 
sig något positivt. 
 
Information: 
4 av 8 rektorer är nöjda med den information som de fått från politikerhåll angående de 
skriftliga ordningsomdömena. Den andra hälften menar att de fått väldigt lite 
information och den aktuella debatten kring de skriftliga ordningsomdömena har de 
varit tvungna att läsa sig till via media.  
 
Det var endast en rektor som inte hade vidareförmedlat informationen om de skriftliga 
ordningsomdömena till föräldrar och personal. Rektor 8 menade att han inte 
vidareförmedlat någon information i och med att de skriftliga ordningsomdömena inte 
är stadgade ännu.  
 
Rektor 2: s skola är den enda som på begäran från föräldrar, vid ett tillfälle delat ut ett 
skriftligt ordningsomdöme. 
 
 
Skriftliga ordningsomdömen: 
Endast en rektor har tagit del av utbildningsförvaltningens preliminära kriterier som i 
skrivandets stund är under bearbetning. De resterande 7 rektorer tycker att det skulle 
vara extremt svårt att forma kriterier som skulle kunna vara allmängiltiga och rättvisa 
utan att vara godtyckliga och de har ingen aning om hur dessa kriterier skulle kunna 
vara utformade. 
 
 
3 rektorer av de tillfrågade 8 är övervägande positiva till ett införande av skriftliga 
ordningsomdömen, medan de resterande 5 är övervägande negativa till ett eventuellt 
införande av dem, alltså en knapp majoritet mot ett införande.  
 
Ordningsomdömenas effekt av morot eller pisk, enligt rektorerna: 
 
Rektorer Morot Morot  

   & 
piska 

Piska 

Rektor 1       X  
Rektor 2       X 
Rektor 3       X 
Rektor 4       X 
Rektor 5            X  
Rektor 6       X  
Rektor 7     X   
Rektor 8       X  
 
Summa: 

    
     I 

 
  I I I I 

 
   I I I 
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4. Diskussion 

4.1 Diskussion 
Vårt syfte med arbetet var att ta reda på vad ett begränsat antal rektorer i Stockholms 
stad har för uppfattning om och attityder gentemot de skriftliga ordningsomdömenas 
införande, samt att ta del av rektorernas tankar kring förslag, dels på hur kriterierna för 
omdömena skulle kunna vara utformade utan att vara godtyckliga och dels vilken effekt 
de skulle kunna komma att få för lärare och elever.  
 
Vi kommer nu att göra ett försök till att besvara våra frågeställningar, för att på så vis 
uppfylla vårt syfte med denna studie.  
 
Argument huvudsakligen för ett införande av skriftliga ordningsomdömen 
Flera rektorer var eniga om att de skriftliga ordningsomdömena skulle kunna fungera 
bra, men då endast som ett komplement till de individuella utvecklingssamtalen, där 
ofta känsliga frågor om elevens uppförande är svåra att lyfta på ett bra och tydligt sätt. 
Med ett skriftligt omdöme tvingas läraren att vara tydlig och eleven och dess föräldrar 
kan inte påstå att de inte blivit informerade om problematiken. Rektor 1 tror varken att 
elever eller föräldrar är särskilt intresserade av att få information om elevens utveckling 
i form av ett kort skriftligt omdöme, när de idag redan får omfattande och kontinuerlig 
information i samband med de individuella utvecklingssamtalen. Ängertegs 
undersökning (2007) visar däremot att två tredjedelar av eleverna som medverkade i 
hans forskningsstudie är positivt inställda till ett införande av skriftliga 
ordningsomdömen. De flesta lärare i samma undersökning är även de positiva gentemot 
skriftliga ordningsomdömen.   
 
I grundskoleförordningen (1994) 7 kapitel, 2 § står det att läsa att läraren fortlöpande 
skall informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång 
varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Vid utvecklingssamtalet 
skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka 
insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även 
innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till 
målen i läroplanen och kursplanerna. På begäran av en elevs vårdnadshavare skall 
läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig 
information om elevens skolgång än som avses i första stycket. Uppgifter i 
utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket får inte ha 
karaktären av betyg. 
 
Rektor 3 påpekar att de i de individuella utvecklingsplanerna alltid har varit otroligt 
försiktiga med att ta upp sociala kompetenser då dessa är offentliga handlingar. 
I Skolverkets kommentarer om utvecklingssamtal och skriftlig information (2000) står 
det att skriftlig information ska ses som ett tillägg till utvecklingssamtalet. Den ska inte 
ha karaktären av betyg.  
 
Skriftlig information är en möjlighet skolan erbjuder de föräldrar som vill ha väsentliga 
delar av den information som ges i utvecklingssamtalet fästa på papper.  
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Om en lärare blir ombedd att ge skriftlig information ska den beskriva både elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling och den kan till exempel ta upp vissa 
överenskommelser mellan en elev, föräldrar och lärare. Läraren ska inte ge en sådan 
skriftlig information utan en överenskommelse i det enskilda fallet. 
 
Flera rektorer var inne på en viktig aspekt vad det gäller skolans huvudsakliga syfte, 
nämligen att eleverna ska uppnå målen. Rektor 2 menade att det finns en risk om man 
inför ordningsbetyg, nämligen att man bara pratar om de där sena ankomsterna, när det 
egentligen ska handla om hur man för eleven ska förbättra det i till exempel ämnet SO. 
Det är ju det som eleverna är här för att lära sig, det är ju det som är det viktiga. Det blir 
lite knepigt när vi har ett målinriktat betygssystem, vars syfte är att ta reda på vad 
eleven kan, inte om han/hon följer ordningsreglerna eller ej. Samma rektor hävdar att en 
elev i praktiken kan tenta av ett slutbetyg för årskurs 9 redan i årskurs 7, om eleven 
uppfyller kraven för uppnåendemålen. Om en elev till exempel är uppvuxen i England 
och flyttar till Sverige och har tillräckliga kunskaper för att uppnå målen för årskurs 9 
finns det ingen anledning för denne att uppfylla närvaroplikten under engelska 
lektionerna i årskurs 8 och 9. Om närvaron ska tas hänsyn till i eventuella skriftliga 
ordningsomdömen, hur ska denna elev bedömas då?, frågar sig rektorn.   
 
I Myndigheten för skolutveckling (2000), Dnr: 2000: 3620 står det att läsa att båda 
läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) hänvisar till kursplanernas krav, det vill säga till 
målen för utbildningen. Det innebär att bedömning och betygssättning alltid skall ske 
med målen som utgångspunkt. Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, 
läxläsning, lektionsarbete med mera inte i sig skall vara grund för betygssättningen, 
såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen skall kunna nås, till exempel i form 
av laborationsarbete. Samma förhållande gäller för ordningsfrågor som att eleverna inte 
har med sig papper och pennor eller inte kommer i tid till lektionerna. Det går även att 
läsa att strävan naturligtvis måste vara att uppnå god ordning i olika avseenden, men 
betygen skall inte vara medlet att uppnå detta. De lokala målen och kriterierna skall vara 
i överensstämmelse med de nationella och endast om dessa ger stöd för 
ordningskriterier skall de förekomma. Det som sker på lektionerna och vid 
lektionsförberedelser hemma, liksom närvaro och god ordning, är naturligtvis i de flesta 
fall förutsättningar och medel för att elever skall kunna tillgodogöra sig och utveckla det 
kunnande som ingår i ämnet eller kursen. På så sätt har detta betydelse för betyget, 
menar myndigheten. Betyg skall alltså gälla kunskaper i ämnet. Det finns därför inget 
stöd för att sätta betyg efter elevens personlighet eller utifrån hur han eller hon beter sig. 
 
Rektor 5 anser att de krav som skolan ställer på eleverna i fråga om ordning och 
uppförande är så självklara att de egentligen inte ens skulle behöva finnas. De bygger på 
vårt samhälles grundläggande värderingar och borde vara en självklarhet. Bourdieu 
menar enligt Brodin & Lindstand (2004) att människans karaktärsdrag, hennes habitus 
har formats genom det liv som hon levt. Ibland passar hennes habitus väl in i det 
sammanhang hon befinner sig och ibland uppstår en konflikt mellan miljön och de 
sammanhängande förväntningar som finns på individer i olika sociala världar. De menar 
vidare att skolvärlden inte alltid känner till vilka olika levnadsvillkor som barn lever 
under. Flera rektorer menar att det uppstår problem när elever från olika kulturer och 
med olika värderingar möts och förväntas anpassa sig och leva upp till skolans 
gemensamma normer, som i vissa fall skiljer sig från deras grundsyn och uppfostran. 
Enligt Brodin & Lindstand (2004) har det i alla skolsystem funnits elever som inte når 
upp till de regler och normer som krävs för att man ska klara av sin skolgång och kunna 
ta tillvara de möjligheter att bygga upp kunskaper som skolan erbjuder.  
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De menar att detta tankesätt grundar sig på en bild av vad som är godkänt och inte 
godkänt, och att gränserna mellan dessa i alla tider har satts utifrån ett 
normalperspektiv, det vill säga de som anser sig vara normala sätter gränserna för resten 
av befolkningen. Stora skillnader mellan vad som är godkänt beteende och inte i olika 
sammanhang finns naturligtvis beroende på kultur och sociala tillhörighet. Det som är 
normalt i ett samhälle och i ett speciellt sammanhang kanske betraktas som onormalt 
eller fel i ett annat.  
 
I Nilssons och Bergevis studie (2006) framgår det att många lärare uppfattar att 
elevernas uppförande är något separat och något som kommer hemifrån och genom 
barnens uppfostran. Håkan Anderson skriver i korrespondens med oss 2007-11-21 att de 
betyg vi har idag i viss mån fungerar som disciplineringsinstrument i och med dess 
koppling till urval till vidare studier. Som exempel ger han G-gränsen i matematik, 
svenska och engelska för tillträde till nationellt program, liksom betygsintaget till 
högskolan där hundradelar av poäng kan avgöra om man kommer in på en eftertraktad 
utbildning eller ej. Vidare påpekar han att det i betygskriterierna för de olika ämnena 
troligen ingår lite ordnings och uppförandekriterier, fast de inte är uttalade i skrift.  
Om det som Håkan Andersson skriver stämmer, att man som lärare redan idag indirekt 
väger in elevens uppförande när man bedömer dennes kunskaper i ett ämne, är de elever 
som rektor 5 beskriver, med olika sociokulturell bakgrund redan påverkade av skolans 
normer? 
 
Per Måhl varken föreläser eller skriver något om de skriftliga ordningsomdömena för 
tillfället men ger oss ändå i ett brev till oss 2007-12-09 sin professionella åsikt i frågan. 
Hans uppfattning är att skolan inte ska avge några skriftliga ordningsomdömen. Han 
citerar sig själv när han i något sammanhang har sagt: 

Det enda acceptabla argumentet för ordningsomdömen är om någon kan bevisa 
för mig att det är det enda sättet att få lärare att sluta upp med att väga in 
bedömningsgrunder som har med personlighet och ordning att göra i betyg som 
borde gälla kunnande. 

Han menar med det att det är det pris man får betala för att uppnå likvärdighet i 
kunskapsrelaterade ämnesbetyg. Men han har ännu inte gett upp tanken på att lärarkåren 
är kompetent nog att klara den likvärdigheten utan skriftliga omdömen i ordning och 
uppförande. Rektor 4 säger att hon inte vill vara den som måste lägga en sådan stor 
börda på sin personal, som det skulle innebära att behöva göra vid dessa svåra 
bedömningar på elevernas sociala utveckling. 
 
Flera rektorer menar att omdömena kan fungera som en morot om eleven vet att 
han/hon kan förbättra sig, samtidigt kan det få en effekt av piska för de elever vars 
sinnesstämning eller sociala situation gör att de inte vill/kan förändra sig.  
Om man med hjälp av skriftliga ordningsomdömen fångar upp eleverna som skolkar 
och ger dem stöd, menar rektor 7 att ordningsomdömen skulle kunna gynna dessa 
elever. Skinner förespråkade inte bestraffning. Hans forskning pekade på att 
bestraffning var ett ineffektivt sätt att kontrollera beteende. Det verkade i allmänhet leda 
till beteendeförändring på kort sikt, men mest blev resultatet att subjektet började 
undvika det bestraffande stimulit, i stället för att undvika det beteende som gav upphov 
till bestraffning. Skinner förespråkade istället att man skulle kontrollera ett oönskat 
beteende genom att belöna individen när denne inte uppvisar det oönskade beteendet.  
En annan metod är att man genom så kallad utsläckning tar bort en 
förstärkningsbetingning, så att dess verkan upphör, genom att man ignorerar det 
oönskade beteendet. 
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Argument huvudsakligen mot ett införande av skriftliga ordningsomdömen 
En del rektorer nämnde att en risk med de skriftliga ordningsomdömena skulle kunna 
vara att elever vars beteenden inte ses som acceptabla, riskerar att få en negativ stämpel 
på sig som beskriver hur han eller hon är. Rektor 3 var en av dem och han uttryckte det 
så här:  

Jag tycker att det är ganska onödigt att ge en 15 årig elev ett papper där det står att han 
inte sköter sig, ett papper som kommer att finnas kvar i resten av hans liv. 
 

Vidare påpekar han också att när det gäller de individuella utvecklingsplanerna har de 
på skolan alltid varit otroligt försiktiga med att ta upp sociala kompetenser då dessa är 
offentliga handlingar. 
 
På Folkpartiets hemsida går det att läsa om 9 förslag för mer ordning i skolan, 
framtagna 2006-01-26. Folkpartiet gav Skolverket i uppdrag att utarbeta råd för hur ett 
ordningsomdöme skulle kunna vara utformat. Folkpartiet önskar att skolorna ska ha 
möjlighet att lägga till egna kriterier utöver de allmängiltiga och nationella. 
Ordningsomdömet ska följa med som en bilaga till terminsbetygen i grundskolan och 
gymnasieskolan. Folkpartiet har däremot backat i deras önskan om att 
ordningsomdömet ska tas in i slutbetyget för att undvika att omdömet får en 
stigmatiserande effekt på eleven. Skolverket har lagt fram ett förslag till regeringen på 
hur ett sådant omdöme skulle kunna vara utformat. Regeringen har i sin tur lagt fram en 
proposition till riksdagen den 22 mars 2007, där regeringen framhöll att föräldrar och 
elever har rätt till en god och tydlig information, om elevers kunskapsutveckling och om 
deras sociala utveckling. Förslaget är fortfarande under utredning. Rektor 5 tycker också 
att det är bra med ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande. Elevens situation blir 
i och med det väldigt tydligt för både eleven och dess föräldrar, menar rektor 5.  
När man samtalar finns det risk för misstolkningar och att man slätar över ibland. Ett 
ord för mig kan betyda något helt annat för dig. 
 
I Myndigheten för skolutvecklings yttrande (2003) (Dnr 2003: 1011) menar 
myndigheten att ett skriftligt omdöme styrker den arbetsinsats eleven gjort och de 
kunskaper eleven har, vilket är betydelsefullt för självkänslan och självbilden. Det är 
dock enligt myndighetens undersökningar inte därmed givet att elever som får besked 
om att de arbetat bra och uppnått vissa kunskaper men ändå inte får godkänt, får ökad 
lust och självkänsla i skolarbetet. Tvärtom uppfattas det ofta som ett misslyckande att 
inte ha nått ända fram. 
 
Vidare menar rektor 3 att man aldrig får fastna där man är, utan istället bör fokus ligga 
på hur man kan gå vidare. Just att fastna där man är, är något som Lindström & 
Lindberg (2005) menar är en risk om bedömningen endast används summativt. De 
menar att eleven då upplever bedömningen som etiketterande, stämplande eller 
dömande. Istället förespråkar de att formativa aspekter bör betonas mer, då kan 
bedömningen istället upplevas som stödjande. 
 
Paul Black (1998) är även han inne på Lindström och Lindbergs tidigare linje att man i 
den skriftliga bedömningen bör utesluta betygsliknande (summativa) bedömningar. 
Istället bör man enligt honom ge tydliga, formativa och konstruktiva kommentarer, både 
skriftliga och muntliga om elevens svagheter, respektive styrkor. I och med det ges 
eleverna möjlighet att bygga vidare utefter sina egna förutsättningar och på så vis få 
möjlighet att på egen hand kunna självutvärdera sina framgångar eller sina motgångar.   
 
Foucault (2003) menar att utvärdering av elever innebär att man gör en ritualiserad och 
normaliserande granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, 
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klassificera och straffa dem i form av betyg. Rektor 4 är inne på Foucaults linje och 
tycker att det blir för mycket karaktär av straff över det hela när det kommer till att 
bedöma elevers personlighet. Det känns inte rättvist att värdera människor i livet utefter 
samhällets värderingar. 
 
I vår korrespondens med Håkan Andersson hänvisar han till boken Varför betyg? 
(1999). Han skriver att hans motivering om stämplingseffekten vid anställningar i 
arbetslivet fortfarande är ett starkt argument mot skriftliga omdömen.  
 
Ytterligare ett argument som flera av rektorerna har använt sig av mot de skriftliga 
ordningsomdömena är problematiken som kan uppstå när man tilldelar ett sådant 
omdöme till elever som redan är medvetna om sina problem. En del rektorer har till 
exempel påpekat att ett sådant skriftligt omdöme skulle sänka dessa elever ytterligare, 
snarare än att hjälpa dem.  
 
Rektor 4 menar att elever med diagnoser som till exempel ADHD eller Aspergers 
syndrom, som redan gör så gott de kan kommer inte att varken må bättre eller prestera 
bättre av ett skriftligt ordningsomdöme. Antagligen kommer det att i någon utsträckning 
tas hänsyn till dessa elever. Rektor 6 fortsätter i samma anda och menar att ett skriftligt 
ordningsomdöme kan innebära en hel del problem för de elever som med all säkerhet 
har en neuropsykiatrisk störning som till exempel ADHD men där föräldrarna inte 
tillåter sitt barn bli diagnostiserad av olika anledningar, så som kulturella eller religiösa. 
 
Måhl (1992) tar upp vilka effekter bedömning utefter beteendekriterier kan få till följd. 
Han skriver att det finns elever som har så svaga förutsättningar att de aldrig kommer att 
kunna få några höga betyg så länge betygen mäter relativa kunskaper och färdigheter, 
vilket han menar att de indirekt gör. 
 
Flera rektorer var inne på att så fort man bedömer en elevs beteende så måste man göra 
detta i relation till en förutbestämd norm, det vill säga kriterier i det här fallet. 
Foucault menar att varje omdöme som görs av en individ, förvandlar denne till ett fall.  

Man kan beskriva honom, väga honom, mäta honom, jämföra honom med andra och detta i 
själva hans individualitet. Det är också individen man skall dressera eller rätta till, klassificera, 
normalisera eller utesluta o s v. (Foucault 2003, s. 192). 

 
Rektor 2 reflekterade kring att om en bedömning ska kunna vara rättvis, måste den vara 
likvärdig. Han ställde sig även frågan om hur man ska kunna ta fram nationellt 
utformade kriterier som kan fungera i alla svenska skolor, då förutsättningarna ser så 
olika ut? Vi är alla människor och har olika toleransnivåer, det som jag tolererar, 
tolererar inte en annan, menar rektor 2. 
 
Lotta Edholm yttrade sig i ett pressmeddelande 2007-04-16 på Stockholms stads 
hemsida att den exakta utformningen av omdömet bör vara upp till varje enskild skola, 
men mallar och centrala riktlinjer bör tas fram. Där tar hon även upp förslag på hur 
kriterier till ett sådant omdöme kan komma att se ut.  
Rektor 5 var den enda rektorn som hade tagit del av dessa kriterier. Han tyckte att de 
både var tydliga och väl genomtänkta. Rektor 4 menar att innan man genomför något så 
komplext som att bedöma någons sociala kompetens i en skolkontext skulle han först 
önska att det forskades ordentligt på vilka konsekvenser det skulle kunna komma att 
medföra. 
 
I vår korrespondens med Per Måhl 2007-12-09 beskriver han vilka hinder som enligt 
honom gör det oerhört svårt att bedöma en individs sociala utveckling. Som han ser det, 
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ska den som blir bedömd i ett eller annat avseende veta i förväg vad som gäller och veta 
på vilket sätt bedömningen går till så att man kan ifrågasätta och ge synpunkter. Måhl 
skriver att det troligen är möjligt att informera elever om vad de förväntas efterleva när 
det gäller ordning eller uppförande. Men han ställer sig vidare följande tänkvärda frågor 
i brevet. Vilka bedömningsinstrument ska användas? Hur ska de se ut? Hur ska de 
�rättas�? Vem ska använda dessa? Hur ofta ska de användas? Som han ser det, finns 
idag inga tillräckligt objektiva sätt att bedöma på vilket sätt elever eventuellt efterlever 
mål för ordning och uppförande. 
 
Flera rektorer anser att den in den individuella utvecklingsplanen redan idag säger 
mycket mer än vad ett skriftligt ordningsomdöme någonsin skulle kunna göra. Rektor 3 
tror inte att skriftliga ordningsomdömen skulle kunna göra så mycket skada om det 
andra kontinuerliga arbetet fungerar som det ska parallellt.  
Det måste ju ha varit så väl kommunicerat under en längre period att elevens brister i 
ordning och uppförande inte kommer som en stor överraskning för varken eleven eller 
föräldrarna vid utvecklingssamtalen.  
 
Hur ser förutsättningarna ut på skolorna i arbetet med ordningsproblematik idag? 
I vår analys av resultatet framkom det att alla skolor hade tydliga ordningsregler och att 
de flesta rektorerna förespråkade dem. I de flesta skolorna var de framtagna gemensamt 
med både elever och föräldrar och reviderades regelbundet och kändes väl förankrade i 
verksamheten. Ett fåtal skolor hade övergripande och allmängiltiga regler som eleverna 
förväntades att följa utan att de hade varit delaktiga i dess framtagande. Colnerud och 
Granström (2006) påpekar den speciella relation som finns mellan skolan och eleven, 
där eleven inte befinner sig i organisationen av eget val eller av fri vilja på grund av den 
skolplikt som råder i grundskolan i Sverige, enligt 3: e kapitlet i skollagen (1985). 
Eleven befinner sig alltså i en slags beroendeposition mot skolan. Foucault (2003) 
menar att om makt ska kunna utövas, förutsätter det minst två parter. En som begär 
något, och en annan som uppfyller denna begäran. Förutsättningen för att den ene ska ha 
makt över den andre är att den andre är beroende den andra parten. Foucault talar om 
skolan som disciplin och att disciplinen är en teknik för att bringa ordning i den 
mänskliga mångfalden. På rektor fems skola var reglerna inte framtagna i samspråk med 
de elever som nu går där. Reglerna hade tagits fram tillsammans med andra elever för 
ett antal år sedan och har inte reviderats sedan dess. Enligt den rektorn har en del elever 
en sinnesstämning som gör att de inte vill förändra sig i den riktning som skolan menar 
är önskvärt och foga sig efter rådande regler, regler som de inte varit med om att skapa, 
men ändå förväntas följa. 
 
I intervjuerna framgick det att 3 skolor redan idag använder sig av övervakningskameror 
och de anser sig att de medfört positiva effekter vad det gäller till exempel vandalisering 
och mobbning. De resterande rektorer hade långtgående planer på att installera 
övervakningskameror och var övertygade om att de skulle fungera preventivt och stävja 
oönskade beteenden. Foucault (2003) menar att samhällets skäl till att övervaka 
individer är att: 

Man måste motarbeta följderna av obestämda fördelningar, förhindra att individerna 
försvinner utan kontroll, att de förflyttar sig utan bestämt syfte, att de klumpar ihop sig 
i formationer som är på en gång oanvändbara och farliga. Det gäller att hålla reda på 
vem som är närvarande och vem som är frånvarande, att veta var och hur man skall 
kunna leta rätt på individerna, upprätta nyttiga kommunikationer och bryta dem som 
inte är det, att varje stund övervaka vars och ens beteende, uppskatta det, belöna eller 
bestraffa det, mäta egenskaper och förtjänster (Foucault 2003, s. 143ff.) 
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Alla rektorer lyfte fram arbetet med de förebyggande och uppföljande projekten som en 
viktig faktor i det dagliga arbetet med eleverna i deras utvecklingsprocess. De nämnde 
bland annat ämnet livskunskap, projekt som till exempel EQ och deras arbete med 
handlingsplaner och åtgärdsprogram utefter skolornas egna utformade åtgärdstrappor. 
Rektorerna anser att alla dessa förebyggande projekt handlar om att prägla samhällets 
värderingar på eleverna så att de kan anpassa sig, samarbeta och acceptera de regler och 
normer som de sedan delvis kommer att bedömas utefter. Här kommer Bourdieus 
resonemang om att utbildningssystemet är uppbyggt för att forma elevernas habitus in 
och att de som inte låter sig formas hamnar utanför. 
 
Huvudmålet för Salamancadeklarationen som utarbetades i juni 1994 av UNESCO och 
som till största del bygger på FN: s olika deklarationer är utbildning för alla. Där går att 
läsa att skolan ska kunna möta elever i behov av särskilt stöd på ett inkluderande sätt. 
Vidare står det också att Utbildningssystemet ska utformas och bildningsprogrammen 
genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov 
tillvaratas. Då mångfald förutsätter olikheter, förespråkas här ett positivt synsätt på det 
som är olikt. Tankarna bygger på en sund pedagogik som utgår ifrån att alla skillnader 
mellan människor är normala och att undervisningen måste anpassas till barnet och inte 
låta sig styras av skolan och samhällets förutsättningar (Unescorådet 1994). 
 
Många av de konflikter som uppstår i skolan, bottnar ofta i de olikheter som elevernas 
sociala bakgrund har satt sin prägel på, menar flera av rektorerna. Det kan i och med det 
även uppstå problem och konflikter i kontakten med elevernas vårdnadshavare.  
Det kan handla om kommunikativa svårigheter i form av språkliga hinder eller 
kulturella skillnader som finns. Enligt Broady (1998) menar Bourdieu att skolan ingår i 
ett fält, ett socialt rum som individen befinner sig i. Varje individ tillhör en grupp av 
människor som förenas där genom ett gemensamt intresse, en gemensam ekonomisk 
status eller kulturell status. Vidare menar han att var och en innehar en specifik position 
i detta fält beroende på dess habitus som präglas av individens sociala, ekonomiska och 
kulturella kapital. Detta är något som rektor 5 var väl medveten om och menade att 
skolan är det enda plats i livet där alla olika typer av människor kommer tillsammans på 
gott och ont beroende på ett begränsat upptagningsområde och tvingas interagera med 
varandra. Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital, eller bildningskapital som 
Broady kallar det, har stor chans att få en god framtid sammanhänger med att de och 
deras föräldrar känner väl till och kan värdera den mängd möjligheter som 
utbildningsväsendet, yrkeslivets och vad den sociala världen i övrigt erbjuder. Vinnarna 
i kampen är de grupper som kontrollerar instrumenten, i synnerhet språklig kompetens. 
Senare i livet kommer alla att göra olika karriärsval, beroende på intresse och utbildning 
och man kan i viss mån välja vilka man vill arbeta tillsammans med. Vidare menar han 
att skolan inte är tydliga nog vad det gäller att ge eleverna omdömen för att klara av sin 
framtid, att bli sociala människor. Där kommer familjen in som ett viktigt verktyg för 
arbetet i skolan då de arbetar väldigt mycket med att ta med föräldrarna i samtalen. 
 
Olausson, Marosán (2007) fick i sin studie liknande farhågor från de lärare som de 
intervjuade, just risken för godtycklighet och hur bedömningen skulle slå olika mot 
olika socioekonomiska och sociokulturella grupper av elever. 

  

4.2 Avslutande diskussion 
Enligt Skolverket (2007) inspektionsrapport (se bilaga 5.1.3) får de flesta skolor som 
medverkat i vår studie nedslag enligt 6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan 
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kränkande behandling av barn och elever. Många av dessa skolors rektorer sade sig 
endast ha ringa problem med kränkande behandling. Endast rektor 8 är medveten och 
står för att problematiken på hans skola är stor. När en forskare väljer att genomföra en 
studie byggd på intervjusvar, måste denne ha i åtanke att mycket av den information 
som kommer fram beror på hur frågorna är formulerade, i vilken utsträckning 
respondenten är villig att delge information och hur deltagarna tolkar varandra under 
samtalet.   
 
Många rektorer var missnöjda med samarbetet med de sociala myndigheterna och 
polisen, samtidigt som de påpekar att många av de problem som uppstår i skolan bottnar 
i elevernas hemförhållanden. Skolan har en skyldighet att anmäla händelser enligt 
socialtjänstlagen (2001) 14 kapitel 1 §, när men personal misstänker att en elev far illa. 
Det uppstår då ett dilemma när dessa anmälningar enligt rektorerna sällan leder till att 
åtgärder vidtas. Eftersom skolan kommer att vara vår arbetsplats för många år framöver 
hoppas vi att detta samarbete med myndigheten kommer att förbättras i framtiden och 
fungera bättre än vad det verkar göra idag.  
 
Som det tidigare framgått under vår resultat- och tidigare diskussionsdel rådde det i viss 
mån delade uppfattningar kring rektorernas attityder gentemot de skriftliga 
ordningsomdömena som ett verktyg i arbete med elevernas sociala utveckling. 
Majoriteten av rektorerna var dock övervägande negativt inställda till ett eventuellt 
införande av dessa omdömen. 
  
Vi kanske inte med våran studie kan generalisera och slå fast att det är på ett visst sätt, 
men genom vårt resonemang, argumenterande och teoretiserande kan vi föra fram en 
förståelse som gör generaliseringen rimlig att anta eller åtminstone intressant att 
reflektera över. Förhoppningsvis kommer vår studie att bidra till nya utgångspunkter i 
försöken att förstå även andra grupper eller situationer än de undersökta och på så vis 
vara generaliserbart, något som är signifikativt för god forskning. Thomsson (2002) 
påpekar dock att förutsättningarna för ny forskning regelbundet förändras eftersom 
tolkning är historiskt och kontextuellt bunden. 
 

Ett nyckelbegrepp för att nå den signifikativa sanningen är tolkning. Den som vill veta 
något om kvaliteten på den förståelsegrundande och tolkande forskningens resultat måste 
alltså granska tolkningarna och deras uppbyggnad (Thomsson 2002, s. 31). 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
Något som har kommit fram under intervjuerna med rektorerna, men som vi inte har 
fördjupat oss närmare i är det bristande samarbete som råder mellan en del av de 
berörda parters skolor och de sociala myndigheterna. Det skulle vara oerhört intressant 
att ta reda på hur samarbetet mellan skola/myndighet ser ut, dels i andra svenska 
kommuner och dels i våra grannländer (Norge och Finland), där de använder sig av 
skriftliga ordningsomdömen. Internationella studier visar att dessa länder har mindre 
ordningsproblematik i sina skolor, kan det finnas ett samband? 
 
En annan fråga som väckts är hur pedagoger ska kunna bedöma och ge skriftliga 
ordningsomdömen till elever som har neuropsykiatriska funktionshinder som påverkar 
deras beteende. Ännu svårare får de elever vars föräldrar av olika anledningar motsätter 
sig en diagnostisering, trots att detta troligen skulle komma att gagna deras barn i denna 
typ av bedömning. Frågan blir då ifall framtidens kriterier för social utveckling blir 
allmängiltiga och rättvisa, om hänsyn kommer att tas för dessa elever? 
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5.2 Bilagor 
5.2.1 Bakgrund/inledning inför intervju 
(spelas ej in) 
 

• Regler för intervjun och intervjumaterialets hantering 
• Vilka vi är 
• Hur vi valt informanter 
• Syfte med studien 
• Varför vi intresserar oss för ordningsbetyg/omdömen 

 
I och med Lgr 69 avskaffades ordningsbetygen (Skolverket 2007). 
Från och med höstterminen 2007 erbjuder Stockholms stad alla föräldrar med barn i 
grund- och gymnasieskolan, som så önskar, skriftliga omdömen i ordning och 
uppförande om barnets sociala utveckling som ett komplement till 
kunskapsutvecklingen. Det är upp till varje skola att själva bestämma om de vill 
använda sig av omdömen eller inte. 
Den exakta utformningen av omdömet bör vara upp till varje enskild skola, men mallar 
och centrala riktlinjer bör tas fram. 
Syftet är att ge ordentliga förutsättningar för kunskap och arbetsro i stadens skolor. 
Enligt den internationella studien TIMSS (2003) är sen ankomst, skolk och svordomar 
vanligast bland svenska elever. Även vad det gäller stök och oordning i klassrummet 
toppar Sverige statistiken. Sedan 2004 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket 
gällande våld och hot i skolan i Stockholms län ökat kraftigt. 
Stadens lärare och rektorer anstränger sig redan i dag till sitt yttersta för att skapa goda 
studieförutsättningar. Det vilar på oss politiker att ge dem verktyg att använda i det 
arbetet. Undertecknat Skolborgarrådet Lotta Edholm. (Stockholm stad 2007-04-16) 
 
Förespråkare 

• Alliansen i regeringen, främst Folkpartiet och Kristdemokraterna, med vissa 
restriktioner från Centern och Moderaterna.(Se respektive partiers hemsida) 

• GT och TV4 har under september 2007 gjort en undersökning bland 
allmänheten som visar att alla grupper, utan undantag, vill ha ordningsbetyg. 
Det gäller alla åldersgrupper, från de yngsta till pensionärerna. Det gäller de 
som bor i storstad och på landsbygden, det gäller barnfamiljer och de som 
inte har barn och det gäller män och kvinnor.  

      I samtliga grupper finns stor majoritet för förslaget.  
Motståndare: 

• Framstående forskare i pedagogik som vi talat med, eller som har uttalat sig i 
media som till exempel Håkan Andersson, Per Måhl och Mats Ekholm. 

• Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet  
      (enligt telefonsamtal med respektive förbunds pressansvarige). 
• Sveriges elevråd, SVEA (se hemsidan). 
• Opositionspartierna mot alliansen, Socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

Miljöpartiet. (Se respektive partiers hemsida) 
 

Borgarnas förslag riskerar att lägga ytterligare sten på börda på alla de elever som redan 
idag känner sig pressade och stressade i skolan, på grund av den betygshets som många 
elever upplever. Ordningsomdömen riskerar också att brännmärka svaga elever tidigt under 
deras skolgång, vilket inte kommer att leda till en lugnare och tryggare skola. 
(Socialdemokraterna i Järfälla) 
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5.2.2 Intervjufrågor  
Ljudupptagning startar. Datum och vilka som sitter med vid intervjun 
 
Inledningsfrågor 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som rektor? 
Vad har du för bakgrund? 
hur många klasser/elever har du på din skola? 
Hur mycket pedagogisk personal är ni totalt på skolan? 
 
Omfattningen av ordningsproblem och dess hanteranden idag 
Hur stora problem tycker du att du har med bristande ordning och uppförande på din 
skola idag? 
Hur omfattande regler i ordning och uppförande har ni? 
Hur väl förankrade är reglerna hos elever, personal och hos föräldrar?  
På vilket sätt aktualiseras dessa regelbundet? 
Anser du att regler är ett bra sätt att få eleverna att uppföra sig så som värdegrunden 
menar önskvärt? 
Hur arbetar ni konkret idag för att stävja oönskade beteenden från eleverna? 
Känner du att ni har tillräckligt med verktyg för detta arbete? 
Skulle övervakningskameror kunna vara ett alternativ? 
 
Förhandsinformation om ordningsomdömen 
Vilken information har du fått från Skolpolitikerna angående de skriftliga 
ordningsomdömena? 
Hur har du vidareförmedlat den informationen till lärare, föräldrar och till elever? 
Hur har den tagits emot? 
Används de i någon utsträckning redan? 
 
Ordningsomdömenas inverkan på framtida verksamhet  
På vilka sätt skulle separata skriftliga ordningsomdömen kunna minska förekomsten av 
oönskade beteenden? 
Vilka negativa konsekvenser skulle användandet av skriftliga ordningsomdömen kunna 
få till följd? 
Skulle de skriftliga ordningsomdömena ha en effekt av morot eller piska? 
Hur skulle kriterierna kunna se ut när man ger ett skriftligt ordningsomdöme? 
Vem skulle gynnas mest av obligatoriska skriftliga ordningsomdömen/betyg? 
Vad ser du att det skulle blir för skillnad mellan att som nu vid utvecklingssamtalet ge 
en muntlig information om hur eleven uppträder i skolan, mot att istället ge ett skriftligt 
ordningsomdöme?  
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5.2.3 Tabeller/statistik 

Skolverket, rapport 299 (2007) 
 
Tabell 1. Trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola och med andra elever. Andel elever i procent, årskurs 7�9 och 
gymnasieskolan.3997 2000 2003 2006 
                                                        
                                                         
1993                                             

                        
1997 

                     
2000 

                       
2003 

                              2006 

Trivs bra i sin skola                           90     88 85 89 93 
Trivs bra med andra elever               95 93 93 93 95 

 
 
 
Tabell 2. Andel elever i procent som svarat att elever och lärare bemöter varandra med respekt (stämmer mycket bra och stämmer 
ganska bra), fördelat på skolform och programinriktning.rskurs 7�9 Yrkesinriktade progra Studieinriktade program 
Årskurs 7-9 Yrkesinriktade program Studieinriktade program 
82 87 93 

 
Tabell 3. Förekomst av rasism, våld och grova ord i skolan. Andel elever och lärare i procent som svarat att respektive fenomen 
förekommer ofta eller ibland.Elever 
 Elever 

7-9 
Elever 
Gymn. 
Yrkesin. 

Elever 
Gymn. 
Studiein. 

Lärare 
1-6 

Lärare 
7-9 

Lärare 
Gymn. 
Yrkesin. 

Lärare 
Gymn. 
Studiein. 

Rasism 17 18 11 20 42 25 20 
Våld 27 12 5 37 46 22 16 
Grova ord och 
svordomar 

86 77 65 76 86 75 57 

 
Tabell 4. Förekomst av mobbning i skolan. Andel elever och lärare i procent. Andel som svarat sällan eller vet inte redovisas ej. 
Hur ofta förekommer det  
mobbning på skolan 

Elever 
7-9 

Elever 
Gymn. 

Lärare 
1-3 

Lärare 
4-6 

Lärare 
7-9 

Lärare 
Gymn. 

ibland 31 15 39 48 66 31 
       
Nästan aldrig/aldrig 29 44 17 13 5 21 

 
Tabell 5. Bedömning av hur utvecklingssamtalen fungerat. Andel elever i procent, fördelat 
på årskurs. Bra Varken bra eller dåligt  
 Bra Varken bra eller dålig Dålig 
Årskurs 4-6 73 20 3 
Årskurs 7-9 90 6 4 

 
Tabell 6. Bedömning av om lärarna sätter rättvisa betyg. Andel elever i procent, fördelat på skolform och svensk respektive 
utländsk bakgrund. Årskurs 8�9 Gymnasieskolans 
 Årskurs 8-gfh Årskurs 8-9 

 
  Svensk                                    Utländsk 
  bakgrund                                 bakgrund 

                     Gymnasieskolan 
 
 Svensk                                    Utländsk 
 Bakgrund                                bakgrund   
 

Alla eller de flesta lärare       81                                             72           78                                             59 
 

Ungefär hälften       11                                              12            11                                             17 
 

Några få lärare        5                                               10              6                                             15 
 

Inga lärare        1                                                2              1                                               4 
 

Vet inte        2                                                4                 4                                               5 
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Brottsförebyggande rådets rapport 2006:7 
     
tabell 7. Andel ungdomar som begått 16 eller fler brott utifrån olika sociodemografiska grupper (restriktiv skala). 1995�2005. 
Procent. 
Sociodemografiska 
grupper 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 
 

Föräldrars yrke 
Högre tjänsteman  
Arbetare (ej facklärd)  
 

 
10,6 
16,4 
 

 
7,7 
13,4 

 
8,5 
15,0 

 
6,0 
13,4 

 
6,6 
11,1 

 
5,0 
10,3 

Boende: 
Bor i villa  
Bor i lägenhet  

 
11,3 
19,7 
 

 
10,1 
14,4 

 
9,2 
15,7 

 
7,6 
15,0 

 
7,9 
13,3 

 
6,7 
11,3 

Etnicitet: 
Ej invandrarbakgrund  
Invandrarbakgrund  
 

 
12,2 
19,1 
 

 
9,9 
16,1 
 

 
10,2 
13,9 
 

 
8,3 
15,5 
 

 
7,8 
14,0 
 

 
6,9 
12,4 
 

Familjestruktur: 
Ej splittrad familj  
Splittrad familj 

 
11,7 
18,1 
 

 
9,1 
16,7 
 

 
8,5 
17,1 
 

 
7,6 
15,3 
 

 
7,4 
13,5 
 

 
6,2 
11,4 
 

Antal strukturella 
riskbakgrundsfaktorer: 
0 
1 
2 
3-4 
 
 

 
 
10,1 
13,8 
17,8 
22,3 
 
 

 
 
7,6 
13,0 
14,0 
18,0 
 
 

 
 
7,2 
11,7 
16,2 
18,1 
 
 

 
 
5,8 
10,8 
15,1 
18,2 
 
 

 
 
5,9 
9,9 
14,0 
15,4 
 
 

 
 
4,7 
8,7 
11,9 
14,0 
 
 
 
 
 
 

Antalet ungdomar som har 0 strukturella riskbakgrundsfaktorer varierar respektive år mellan (min=2 381, max=3 764), de som har 1 
varierar mellan (min=1 466, max=2 279), de som har 2 varierar mellan (min=892, max=1 366) och antalet ungdomar som har 3 eller 
4 av dessa faktorer varierar mellan (min=491, max=685). 
 
Tabell 8. Andel ungdomar som begått 16 eller fler brott i relation till betyg och inställning till brott 
och andra problembeteenden (restriktiv skala). 1995�2005. Procent. 
 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
Betyg: 
Höga      
Mellan    
Låga         
 

 
6,8 
11,6 
21,3 

 
4,1 
7,5 
18,0 

 
3,8 
8,7 
18,5 

 
3,4 
8,0 
16,4 

 
3,7 
6,7 
16,7 

 
3,7 
6,3 
13,3 

Inställning till brott 
och andra 
problembeteenden: 
Negativ/Varken eller  
Positiv 

 
 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
3,5 
35,6 
 
 
 

 
 
 
3,4 
31,6 
 
 
 

 
 
 
3,5 
28,4 
 
 
 

 
 
 
3,1 
29,7 
 
 
 

 
 
 
2,7 
28,1 
 
 
 

Gäller elevernas betyg i svenska, engelska, matematik och kemi. Ungdomars inställning till brott och andra problembeteenden är ett 
summerat index av sju frågor. Dessa frågor avser mäta i vilken grad ungdomarna skulle tycka det var okej ifall deras kompisar 
utförde ett antal olika brottsliga och andra problembeteenden. 
 
Utbildningsinspektion i Stockholms kommun 2007-06-20 Dnr 53-2006:962 
 
Skolverket har genomfört inspektion i Stockholms kommun av barn- och 
ungdomsutbildningen i kommunens skolor under perioden 23/8 2006 till den 19/4 2007. 
Vid utbildningsinspektionerna tog inspektörerna ställning till i vad mån verksamheten 
ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de 
nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om 
kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. 
Utbildningsinspektionen behandlar tre områden; verksamhetens resultat, genomförande 
och förutsättningar. Inspektionsrapporten syftar dock inte till att ge en heltäckande bild 
av all förskole- och skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten utan prioriterar särskilt 
starka sidor eller påtagliga svagheter i verksamheterna. Detta beslut redovisar brister på 
kommunnivå och brister på skol- och verksamhetsnivå som kommunen snarast måste 
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åtgärda. Dessutom redovisas områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete 
och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten. I skol- och 
verksamhetsrapporterna framförs ytterligare förbättringsområden avseende kvaliteten på 
skol- och verksamhetsnivå där kommunen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar för att 
förbättringar och utveckling av verksamheterna kommer till stånd. 
 
Rektor tres skola: 
- Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan 
(6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever). 
- Utvecklingssamtal genomförs inte enligt författningarna för elever i årskurs 6 
(7 kap. 2 § grundskoleförordningen). 
 
Rektor fyras skola: 
- Utvecklingssamtal genomförs inte enligt författningarna  
(7 kap. 2 § grundskoleförordningen). 
- Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever  
(7 kap. 2 § grundskoleförordningen). 
- Skolan ger inte alla elever som behöver det särskilt stöd. Skolan upprättar inte 
åtgärdsprogram för alla elever som behöver särskilt stöd  
(4 kap. 1 § skollagen samt 5 kap. 1 § grundskoleförordningen). 
- Rektorn ingår inte som ledamot av elevvårdskonferenserna  
(3 kap. 4 § grundskoleförordningen). 
 
Rektor sex skola: 
- Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan 
(6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever). 
 
Rektor åttas skola: 
- Skolan bedriver inte ett tillräckligt målinriktat arbete för att förebygga och förhindra 
trakasserier och annan kränkande behandling  
(5 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever). 
- Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan 
(6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever). 
- Rektorn ingår inte som ledamot av elevvårdskonferenserna  
(3 kap. 4 § grundskoleförordningen). 
 
Rektor fems skola: 
- Skolornas arbete med likabehandlingsplanen uppfyller inte förordningens krav 
om barn eller elevers medverkan  
(2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en 
likabehandlingsplan). 
 
Rektor tvås skola: 
- Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en sådan plan 
(6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever). 
- Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner för alla elever  
(7 kap. 2 § grundskoleförordningen).



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
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