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 Abstrakt

Denna uppsats syfte är att undersöka lärares uppfattningar om ett skriftligt omdöme i ordning

och uppförande. Den uppsatsen ämnar ta reda vad som skulle kunna uppnås med ett omdöme

samt vilken problematik som kan finnas med ett omdöme ur betygsynpunkt. Fem lärare på

högstadiet har intervjuats. Det som framkommit gällande uppsatsens första frågeställning är att

vad som skulle kunna uppnås med omdömet är att det skulle kunna visa att eleven stör och en

hållhake kan skapas. En diskussion till elevens möjlighet till arbetsro kan också uppstå.

Omdömet kan även visa att eleven ansvarar lika mycket som läraren till att skapa arbetsro i

klassrummet.  Det kan också visa elever att det är viktigt att uppföra sig. Problematiken kring

omdömet ur betygsynpunkt är det kan ses som mindre viktig om det inte finns med i

slutbetyget.  Vad gott ett gott uppförande är bör också vara exakt angivet som kriterium.  
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                                1. Bakgrund 

                                      1:1 Inledning

Från 1905 fram till läsåret 1970/71 fanns det betyg på ordning och uppförande i den svenska

skolan. 

(http://www.aftonbladet.se/malmolund/article475834.ab) 

I samband med införandet av läroplanen Lgr 69 avskaffades det.  

(http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_218491) 

Ordningsbetygen fungerade på det sätt att i ordning fanns graderna A- mycket god, B- god och

C- mindre god. I uppförande fanns graderna A- mycket gott, B- gott, C- mindre gott och D-

klandervärt.

(http://www.aftonbladet.se  /malmolund/article475834.ab) 

Våren 2004 stängdes en skola i Malmö under tre dagar då skolpersonalen var i kris efter att

fullständigt ha förlorat kontrollen över eleverna. Skolpersonalen berättade att eleverna helt

plötsligt tog över makten på skolan, de krossade fönster, hoppade uppe på taket, kastade sten på

dem och bar sig så åt att polisen behövde tillkallas (Edin, Drummond 2 006:95). 

I grundskolor i Stockholm har det hösten 2007 införts ett skriftligt omdöme i ordning och

uppförande

(http://www:svd.se /stockholm/nyheter/artikel_218491). 

                              1:2 Folkpartiets förslag för en bättre ordning

Folkpartiet lämnade den 26 januari 2006 fram rapporten Mer ordning i skolan, nio förslag från

folkpartiet där förslag för att få mer ordning i skolan presenterades och i rapporten fanns ett 

http://www.aftonbladet.se/malmolund/article475834.ab
http://www.svd.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www:svd.se/
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_218491
http://www.aftonbladet.se/malmolund/article475834.ab
http://www:svd.se/stockholm/nyheter/artikel_218491
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förslag om ett ordningsomdöme på alla terminsbetyg. Partiet menade att skolan behöver lägga 

mer tonvikt på uppgiften att fostra tillsammans med uppgiften att ge eleverna kunskap. I

rapporten framfördes det att lärare ofta då de sätter betyg utgår från hur eleverna agerar. Då

detta görs vet inte eleven som får ett lågt betyg att det dels har att göra med dennes agerande.

Därför anser partiet att det är bättre med två bedömningar. 

Det skriftliga omdömet ska enligt rapporten inkludera samarbetsförmåga, social kompetens och

det som tidigare betygsattes som ”uppförande”.  Genom detta får eleven inblick i sitt personliga

ansvar för upprätthållandet av ordning i skolan. Föräldrarna blir också varse om hur deras barn

agerar inom skolans väggar. Omdömet ska vara utformat enligt skolans uppdrag. Utifrån detta

sammanfattas skolans portalmeningar, mål och riktlinjer i tre kategorier. Hänsynstagande mot

andra elever, ansvar för sina studier och ansvar för skolmiljön.

 Den första kategorin innefattar de värden som läroplanen tar upp. Solidaritet mot svaga och

utsatta, jämställdhet mellan könen, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Ingen

ska behöva utsättas för mobbing och alla ska aktivt motverka trakasserier och förtryck och

verka till att hjälpa andra människor. Varje elev ska lära sig att ta hänsyn och visa respekt i

samspel med andra och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Med

utgångspunkt från dessa riktlinjer skulle kriterierna besvara frågor som: 

• Låter eleven läraren och eleven tala till punkt ? 

• Använder eleven ett acceptabelt språkbruk till andra elever och sina lärare?

• Låter eleven andra elever arbeta ostört?

• Ställer eleven upp om någon elev behöver hjälp i och utanför klassrummet?

Den andra kategorin utgår från läroplanens mål att eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ett

personligt ansvar för sina studier och för sitt arbete i skolan. De kriterier som kan  gälla här är 

• Kommer eleven i tid?

• Tar eleven med sig det som behövs till lektionen och håller böcker och annan utrustning

i gott skick?

http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage
http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage
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Den tredje kategorin utgår från läroplanens och målet att eleven ska visa respekt för och

omsorg för närmiljön och ta ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. Kriteriet som kan gälla

här är. 

• Bidrar eleven till att skolbygganden och skolgården är en trivsam miljö att vistas i?

(http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage 29455aspx)

Folkpartiet föreslår att skolverket ges i uppdrag att utarbeta råd för hur ett ordningsomdöme

kan vara utformat. Skolorna ska ha rätt att lägga till egna kriterier. Omdömet ska följa med som

bilaga till terminsbetygen i grundskola och gymnasieskola.  

Omdömet ska tas med i slutbetyget i nian eller sista året i gymnasiet. Det finns en skillnad

mellan att kommunicera med hemmen, där syftet är att behålla eller förbättra uppförandet

istället för ett omdöme som kommer att påverka elevens potential till framtida anställningar

osv. Partiet anser också att vissa arbetsgivare skulle tycka att den informationen skulle vara

viktig. 

(http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage 29455.aspx).                             

                                          1:3 Betygets roll

Eftersom omdömet kan liknas med ett betyg så kan det vara på sin plats att förklara vilken

funktion som betyg i skolan har. Bengt Selghed som är filosofie doktor och universitetslektor i

pedagogik går i sin bok Betygen i skolan in i vilka uppgifter betyg har.  Det betygsystem som

finns i skolan idag har två uppgifter. Den ska dels visa elevens kunskap i enlighet med kraven i

mål och kriterier. Detta framgår i att betyget idag omnämns som mål och kunskapsrelaterat.

Den andra uppgiften som betygsystemet har är att det ska ge besked om eleverna i grundskolan

når de minimikrav som kunskapsmässigt behövs för betyget godkänd. Enligt Selghed (2006),

har betygsättningen av eleverna i skolan under åren fyllt olika funktioner. Bedömningen och

betygsättningen av utbildningen har funktionen att visa att de samhälleliga behov uppfylls.

Utredningen av betygsystemet på 1940-talet kom att söka sig till den kriterierelaterad

bedömning beträffande hur önskemålet från de elever som ville börja den dåvarande realskolan

kunde mötas på ett bättre sätt. Wigforss framförde att det fanns problem i att målrelaterad 

http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage29455aspx
http://folkpartiet.se/FPT/Templates/Listpage29455.aspx
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betygen. Kunskapsmålen behövde fixeras mycket noggrannare och det skulle vara tydligt vad

som skulle krävas för ett godkännande. Vad som också framgick var att kriterierelaterade betyg

i absoluta termer inte var någon fullkomlig väg.  Att via allmänna uttryck kunna precisera den

kvalitativa godhet som behövs för de olika betygsgraderna för att betygen skulle kunna

jämföras framstod som mycket svårt (Selghed, 2006). 

Uppgiften att göra ett urval bland de elever som vill ha fortsatt utbildning och antalet sökande

är fler än antalet tillgängliga platser är en funktion som ständigt funnits med. Att det

normrelaterade betygsystemet infördes i den svenska grundskolan 1962 var dess förmåga att

rangordna elevernas prestationer. Genom införandet av grundskolan expanderade skolväsendet

vilket bidrog till att fler elever ville ha fortsatt utbildning på gymnasienivå. Det behövdes det

göra ett urval bland de sökande för att möta en ökad efterfrågan av studieplatser på gymnasiet.

Att normrelaterade bedömningsprinciper infördes i skolväsendet berodde på detta (Selghed,

2006).

Problematiken finns enligt Selghed (2006), kring urvalet vid övergången mellan gymnasieskola

och universitet eller högskola i och med att de sökande kommer från skolor runt om i landet.

Under 1980-1990-talen byggdes gymnasieskolan ut och det har fått till följd att den idag är så

pass dimensionerad att den mycket väl kan ta emot alla elever från grundskolan. Vid sidan av

detta har utbudet av gymnasieprogram breddats för att bättre kunna tillgodose samhällets

utbildningsbehov. Selghed (2006)  frågar sig om urvalsfunktionen har spelat ut sin roll vid

övergången från grundskola- till gymnasieskola. En godkändgräns i grundskolan medför

dessutom ett krav på kommunen, skolan och dess lärare att medverka till att eleven vid

grundskolans slut nått minimikraven, det vill säga godkändnivån kunskapsmässigt.

Betygsutredningen som utarbetade det ursprungliga förslaget till nuvarande betygsystem

framförde att andra urvalsförfaranden baserade på andra kriterier än betyg har fått och kommer

att få en vidgad användning till högskolan. Det innebär att betygens uppgift att ge ett rättvist

underlag, det bärande skälet för att införa det relativa betygsystemet kan bli inaktuellt (SOU

1 992:86). 

Gymnasieutredningen föreslog även att alla elever ska erbjudas sitt förstahandsval till

gymnasieskolan (SOU 2 002:120). De övriga två funktionerna, informations- och

motivationsaspekten kan däremot mycket väl uppfyllas enligt Selghed (2006). för

betygsättningen i gymnasieskolan kan ett parallellt resonemang föras enligt Selghed, (2006) 

http://www.riksdagen.se/
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som poängterar att det finns en nödvändighet av att betygen inte bara är jämförbara inom

kommunen utan över hela landet då flera studenter söker utbildningar över hela landet.

 År 1993 framförde regeringen och riksdagen att det fanns orsaker till att det i fortsättningen

skulle ges nationellt reglerande betyg i grundskolan. Ett behov av ett offentligt dokument på

fullgjord skolgång med godtycklig kvalitet och underlag för fortsatt utbildning fanns enligt

regeringen, en åsikt som även utskottet delade. Utskottet liksom regeringen framförde

nödvändigheten med jämförbara betyg som gavs vid slutet på skolgången för att skapa grund

till att mäta kunskapsstandarden mellan kommuner och delar av landet 

(http://www.Riksdagen.se  /webbav/7nid=33228&rm=1993/94&bet=ubu1). 

 Per Måhl, gymnasielärare och fortbildningskonsulent vid Högskolan för lärarutbildning går

emot resonemanget att betygets urvalsfunktion är inaktuell. I sin bok Betyg –men på vad?

framför han att betygen måste ha en betydelse för urvalet till gymnasiet och högskolan. Detta

argument grundas på att de vanliga ämnesbetygen måste påverka urvalet och ingen elev bör

komma in på ett på program som han/hon klarar av för att förkunskaperna inte finns. Eleven

bör få sådan tydlighet vad gäller betyg och förkunskapskrav och skolans uppgift blir att hjälpa

eleven till den självinsikt som är nödvändig för ett realistiskt och lyckosamt ämnesval. Betyg

som speglar kunskap och kompetens ger enligt Per sådan självinsikt och därigenom är det

legitimt och naturligt att betygen har betydelse för urvalet till vidare studier (Måhl, 1991). 

1994 la den dåvarande regeringen fram en proposition som framförde att det fanns delade

meningar om behovet av betyg i grundskolan och antalet betygsteg samt i vilken form och hur

ofta betyget ska sättas. Vad som även togs upp var att betygsystemet har en påverkan på arbetet

i skolan och med utgångspunkt från dess utformning kan det stödja eller stjälpa skolans

övergripande mål. Vad som även framfördes var att det troligtvis inge fanns något ultimat

betygsystem, ett antagande som utgick från flertalet betygsutredningar och remissomgångar.

Enligt propositionen fanns det behov av ett nationellt betygssystem för att ge elever intyg på

uppnådda kunskaper efter genomgången grundskoleutbildning. Även betygens roll som

urvalsinstrument till gymnasieskolan betonades samt att slutbetyget blir nationellt jämförbart

mellan individer. För lärarens betygssättning skulle enligt propositionen de nationella proven

och för att kunna stämma av sin bedömning med andra lärare så att betygen kan ses som

jämförbara över landet 

http://www.riksdagen.se/
http://www.Riksdagen.se/webbav/7nid=33228&rm=1993/94&bet=ubu1
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(http://www.Riksdagen.se /webbav/?nid=33228 & rm=1994/95 & bet=ubu6#bprop).  

En funktion som också betyget har är att visa vilka kunskaper som skolan värderar. Detta ger

dem en styrande funktion då de beskriver det som av samhället anses som värdefulla vilka

kvaliteter i kunnandet . En ytterligare funktion som betygen fyller är att de ger information till

elever och föräldrar (Johansson, 1996). 

Håkan Anderssons gjorde 1979 en undersökning bland lärare i högstadium och gymnasium om

betyg och delar upp betyget i tre funktioner. Denna undersökning ingick som en delrapport i en

uppsats för filosofie licentiat examen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå

universitet 1987.  De tre funktionerna som betyget ska ge enligt rapporten är information, skapa

motivation och göra urval. Enligt lärarna som finns med i undersökningen är motivationen den

viktigaste biten. Vissa framför urvalsmetoden som den viktigaste betydelsen. Flertalet av

lärarna framförde att motivationsaspekten gör att de tvekar till att det inte skulle finnas betyg i

skolan. Lärarna framförde att betygen behövs som en form av korrektionsmedel. Det framgick

även att de fanns en skillnad mellan lärare i praktiska och teoretiska ämnen. De som

undervisade i praktiska ämnen trodde inte att det skulle bli någon förändring ifall betygen

skulle avskaffas. Lärarna ansåg att deras elever var målinriktade och intresserade och drevs av

en stor ”inre motivation”. Lärarna i de praktiska klasserna såg urvalsproblematiken som det

viktigaste. Oron att deras elever inte skulle få arbete fanns och att det fanns bara några som

skulle få jobb i varje klass. De framför att betygen spelar mindre roll när de får anställning

istället tar arbetsgivaren ofta kontakt och ber lärarna att berätta om hur eleven är som person

istället. En del av lärarna framförde att inget av de traditionella syftena legitimerar att betygen

ska finnas. De såg det inte som skolans roll att sortera eleverna åt arbetslivet. Det skulle

arbetslivet göra istället. Uppgiften som lärarna hade var den pedagogiska. De var samfälliga

gällande att de elever som får höga betyg uppmuntras medan de som får låga betyg löper risk

att tappa självförtroendet. En negativ styrning i skolarbetet mot mätbara kunskaper upplevde

dessa lärare också. Det behov som betyget har för att ge information diskuterades det inte kring

i största allmänhet enligt Anderssons undersökning. Den information som gavs till hemmen

gick att lösa på ett annat sätt än med betyg. En tveksamhet fanns när det skulle diskuteras kring

information som riktades till hemmen (Andersson, 1979).

Göran Linde docent och universitetslektor vid institutionen för samhälle, kultur och lärande vid

lärarhögskolan i Stockholm framför i sin bok Kunskap och betyg att de funktioner som betyget 

http://www.Riksdagen.se/webbav/?nid=33228&rm=1994/95&bet=ubu6#bprop
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har är att ge diagnos och information för att återkoppla till eleven, föräldrarna och läraren i

syfte att anpassa undervisningen eller elevens studieuppläggning. Betyget kan även

differentiera genom att användas till att göra urval till högre studier där antalet sökande är

större än antalet platser och även vid anställning. En annan funktion är att visa behörighet och

kvitto på genomgånget stadium. Betyget garanterar en viss förkunskapsnivå och vara

behörighetsgivande för kommande studier eller som avgångsbetyg.  Betyget kan även skapa

yttre motivation genom att vara en sporre och att goda prestationer bör belönas genom betyget.

Funktionen blir då att belöna goda prestationer och till viss grad varna vid underprestationer.

En ytterligare funktion som betyget har är att visa att eleven har klarat föregående nivå för att

gå vidare till nästa. Denna funktion är dock inte aktuell i svenska skolar där automatisk

uppflyttning tillämpas (Linde, 2003). 

                                                       1:3 Teori

Den teori som har förankrats på uppsatsen är den franske filosofens Michel Foucaults

beskrivning av maktens mikrofysik. Den handlar om disciplin, kropp och individ. Stora delar

av Michael Focaults författarskap handlar om hur makt utövas när den inte är synlig och

symboliseras av stora auktoriteter, utan istället verkar genom synliggörande och produktion av

kunskap om de människors ledning, påverkandet eller maktutövandet riktar sig mot. De

traditionella pedagogiska rummen – hemmet, familjen skolan och förskolan är viktiga arenor

för denna ledning som formar människors, kroppar, själar, beteenden, egenskaper och anlag

etc. (Olesen, Pedersen 2000).  Detta passar bra till uppsatsens syfte eftersom den utgår från att

se om det skulle vara bra med ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande i skolan.

Lärarens rätt att sätta betyg kan ses som en form av maktbedrivande som riktas mot elever.

Makten ligger i att bedöma kunskaperna och sätta betyg. 

Beträffande maktens mikrofysik beskriver Focault att den disciplinära maktutövningen blev

den mest allmänna formen för kontroll och dominans under 1600 och 1700-talet. Den har

samhället och individerna själva som mål, deras välfärd, uppväxt, hälsa och moraliska tillstånd.

Den försöker också genom en lång rad metoder att forma individerna, deras relationer till

andra, deras aktiviteter och kroppsvård (Foucault, 1987). 

Focault hittar en mängd initiativ som förverkligas på sjukhus, kaserner, skolor, asyler, kloster

och fabriker och alla kännetecknas av att en individualisering, differentiering, jämförelse, 
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homogeniarisering, hierkarisering och utestängande av vissa individer. Individualisering sker

genom att den riktar sig mot den enskilda individen genom som exempel undervisning som inte

bara riktar sig mot flera utan siktar på att göra den enskilda individen bättre. Differentiering

sker genom att inrikta sig på bestämda sidor av individens beteende till exempel genom att

försöka främja ett lugnt beteende och en sund kropp. Jämförelsen sker genom att

standardiserade scheman utvecklas som gör drag hos olika människor mätbara genom

exempelvis mätning av olika egenskaper. 

Homogeniseringen sker genom att individerna underkastas samma grundläggande mål, vilket

man försöker realisera genom olika metoder. Till exempel genom att göra individerna fogliga

och ordentliga, vilket kräver insatser beroende på enskild individ. Hierkariseringen sker genom

att individerna rangordnas till exempel efter deras prestationer på betygsskalan. Utestänger

genom att bestraffa ett bestämt beteende med uteslutning. I principen om normalisering

sammanstrålar Focault dessa kännetecken. Denna normalisering sker genom att samma

bestämda principer för beteende främjas i de sammanhang som individerna uppträder. I skolan,

på fabriken och sjukhuset gäller enligt Focault många olika men också gemensamma normer

för hur vi ska agera ( Foucault, 1987)

Disciplin betyder enligt Focault inte att kuva utan att genom raffinerade tekniker dressera

individers beteende så att de blir nyttiga, effektiva och lydiga. En skola, ett fängelse och ett

sjukhus styr beteendet med hjälp av samma disciplinära principer, vilket vinner effektivitet

genom sin grundliga undersökning och analys av individerna. Examinationen i skolan är i

således både en undersökning som på en och samma gång skapar kunskap om bestämda drag

hos individen, och ett prov som hierkariserar och delar in individer i förhållande till varandra

efter bestämda måttstockar. Disciplinen och dess kontrollmetoder leder inte bara till

individualisering utan även objektivisering av olika individer. Detta gör det möjligt att jämföra,

klassificera och prognostisera ett större antal individer efter bestämda normer (Olsen, Pedersen

2 000).

 Detta kan kopplas till uppsatsen genom att dess syfte är att ta reda på om det skulle vara bra

med ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande. Eftersom om ett skriftligt omdöme skulle

införas så skulle det finnas kriterier i detta betyg som skulle utgå från vad som är ett

acceptabelt uppförande och ordning. Detta kan knytas till Focaults beskrivning av maktens

mikrofysik genom att omdömet skulle innehålla en normalisering som innebär att det skulle

råda bestämda principer för beteende. Vad som även kan kopplas till är den individualisering 
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som framförs inom den disciplinära maktutövningen i syfte att göra individen bättre, i detta fall

att få ett bättre beteende. Även differentieringen kan sammankopplas till det skriftliga

omdömet genom att det vill främja ett lugnt beteende. Likaså även jämförelsen eftersom om ett

omdöme infördes så skulle det gå att mäta olika beteenden med varandra. En homogenisering

skulle också omdömet innebära eftersom alla elever skulle underkastas samma kriterier i

omdömet.  
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                                        2. Syfte och frågeställningar 

   
Uppsatsens syfte är att undersöka uppfattningen bland lärare i högstadiet om ett skriftligt

omdöme i ordning och uppförande bland lärare. De frågor som uppsatsen ämnar besvara är 

1) Vad som skulle kunna uppnås med omdömet?  

2) Vilken problematik kan finnas med omdömet ur betygsynpunkt?  
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                                   3. Metod

                               3:1 Kvalitativa metoder

I arbetet med denna uppsats kommer en kvalitativ metod att användas i och med att området är

subjektivt, det finns inget omdöme ännu. För att besvara frågan som har riktats mot uppsatsen

kommet intervjuer bland lärare att göras. Detta gör att uppsatsen kommer att ha en kvalitativ

metod då den kommer att använda sig av verbala formuleringar, skrivna och som det kommer

att bli i detta fall med, intervjuerna talade (Backman, 1998). Att uppsatsen har en kvalitativ

metod innebär att hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten kommer att

studeras (Backman, 1998). Uppsatsens syfte är att undersöka hur uppfattningen ser ut bland

lärare gällande ett omdöme i ordning och uppförande och hur deras uppfattning ser ut utgår

från hur de uppfattar och tolkar verkligheten. 

Steinar Kvale , professor i utbildningspsykologi och direktör för centrat för kvalitativa

undersökningar vid universitetet i Aarhus Danmark och fakultetsadjunkt vid Saybrook

universitetet i San Francisco, framför i sin bok Interviews- An introduction to Qualitative

Research interviewing att den kvalitativt undersökande intervjun är baserad på det dagliga

livets konversationer och är en form av professionell konversation. En intervju är en

konversation som har en struktur och syfte. Den går bakom det spontana utbytet av synpunkter

och blir en noggrant utfrågande och lyssnande förståelse med syfte att få grundligt testad

kunskap. Kvale menar också att den undersökande intervjun inte är en konversation mellan

jämlika parter därför att forskaren bestämmer och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun

introduceras av forskaren som kritiskt följer upp den intervjuades svar för han eller hennes

frågor (Kvale, 1996).

De fördelar som finns med den kvalitativa intervjuundersökningen är att den är en

konstruktionsställning för vetande. Den kan även vara progressiv på det sätt att den är sensitiv

till den mänskliga situationen. Den involverar en empatisk dialog på det subjekt som studeras 
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och det kan bidra till deras frigörelse och bemyndigande. Den kvalitativa intervjun är en

sensitiv och kraftfull metod för att fånga erfarenheterna och livsmeningar i subjektens

vardagliga värld (Kvale,1996).

 

De nackdelar som finns med den kvalitativa undersökningen är att den kan leda till teoretiska

problem i och med att det kan uppstå oklara teoretiska antaganden eftersom den undersökande

intervjun inte endast är en metod, som upptar kvalitativa texter istället för kvantitativ

information men reflekterar alternativa föreställningar om ämnet beträffande den sociala

vetenskapen. Detta kan leda till metodiska problem (Kvale, 1996). 

Det finns även metodiska problem. Enligt Kvale finns en bedragande enkelhet i undersökningar

som använder intervjuer då det är lätt att starta en intervju utan någon avancerad förberedelse

eller reflektion. En ovan intervjuare kan ha en god ide och gå ut och intervjua några subjekt

med bandspelare och när intervjuerna har transkriberats kan vid analysens gång frågor om

syftet och kontentan av studien uppstå. Detta bidrar enligt Kvale till motreaktionerna gällande

abstrakta teorier och formaliserade metoder som finns hos vissa sociala departement. En ovan

intervjuare som är mer metodisk kan ha en serie frågor gällande det metodiska och praktiska

problemet i intervjuprojektet. Dessa kan vara. Hur startar jag intervjuprojektet? Hur många ska

intervjuas? Hur kan jag undvika att influera intervjupersonerna med ledande frågor? Kan

intervjuerna skada de som ingår i intervjuerna? Är det säkert att jag förstår vad

försökspersonerna menar? Är en transkription nödvändig?  Hur analyserar jag intervjuerna?

Kommer tolkningen att vara subjektiv? Hur redogör jag mina extensiva intervjuer? Ifall dessa

frågor finns med är det enligt Kvale någorlunda lätt att besvara en frågemätning. 

                                      3:2 Reliabilitet och validitet

Jan Trost, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet och som forskar i sociologi och

socialpsykologi har författat boken Kvalitativa intervjuer. I den framförs det att det finns

standardtekniker för att skapa mätningar och flera böcker finns som innehåller generella regler

och riktlinjer för användbara format, frågeformuleringar och svarsalternativ, kodning av svar,

statistiska metoder för analys med nivåer för acceptabla bevis och så vidare. Standardformer

för tabeller och figurer finns också för att presentera kvantitativ information. För den

kvalitativa undersökningen råder motsatsen. Det finns få standardregler eller vanliga metodiska

lagar i kvalitativt samband. Problemet med att det inte finns några regler för kvalitativt 
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intervjuande är komplext enligt Trost. Det finns ingen allmän procedur för

intervjuundersökning. Intervju undersökning är ett hantverk som om det utförs väl kan bli en

konst. Varietéerna av undersökande intervjuer berör spektrumet av mänskliga konversioner.

Formerna av intervjuer kan skifta kraftigt lika mycket som det finns sätt att läsa en text. Den

kvalitativa intervjun kallas ibland för en ostrukturerad och ickestandardiserad intervju. Därför

att det är få förskapade eller standardiserade procedurer för att utföra dessa former av intervjuer

måste många analyser för metodiska beslut ske på plats under intervjun. Detta kräver en hög

nivå av skicklighet i intervjuaren som måste vara insatt i ämnet och veta om de metodiska val

som finns tillgängliga likväl som att ha ett grepp om de föreställande problemen av att

producera vetande genom konversation (Trost: 1996). 

Reliabilitet eller tillförlitlighet i traditionell mening visar att en mätning är stabil och inte utsatt

för slumpinflytelser, alla intervjuare ska fråga på samma sätt, situationen ska vara likadan för

alla, etc. Ofta menas det med reliabilitet att en mätning som sker vid en viss tidpunkt ska ge

samma resultat den utförs på nytt. Ett problem som uppstår här är att detta förutsätter ett

statiskt förhållande. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt utgår man istället från att vi

hela tiden deltar i processer. Detta gör att det kan förväntas att resultat skiljer sig vid olika

tidpunkter. 

Fyra komponenter finns inom begreppet reliabilitet. Den första komponenten är kongruens som

mäter likheten mellan frågor som avser mäta samma sak. Som andra komponent finns precision

som hänger samman med sättet som svaren registreras. Den tredje komponenten är objektivitet

som har att göra med skilda intervjuares sätt att tolka svar. Om samma sak registreras är

objektiviteten hög. Fjärde komponenten är konstans som tar upp tiden för de utförda

intervjuerna och som förutsätter att fenomenet eller attityden inte ändrar sig (Trost, 1997).

 Validitet avser om instrumentet eller frågan mäter det som den avser mäta. Vid kvalitativa

intervjuer strävas det vanligtvis att just få veta vad den intervjuade menar eller hur han eller

hon uppfattat ett ord eller företeelse (Trost, 1997). 
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                                          3:3 Försökspersoner

De personer som har valts att intervjuats är lärare på högstadiet. Att lärare på högstadiet har

valts att intervjua beror på att det är intressant att se övergången mellan högstadiet och

gymnasium eftersom ett skriftligt omdöme skulle finnas med i denna övergång.  Fem lärare

ingick i undersökningen. En undervisar i SO-ämnen och har jobbat som lärare i fjorton år.

Denne lärare kommer att kallas för L1.  En lärare som kommer att kallas för L2, undervisar i

teknik och trä- och metallslöjd och även SO-ämnen och har jobbat som lärare i nio år. Den

tredje läraren som intervjuats undervisar i textilslöjd och engelska och har jobbat som lärare i

tjugo år och kommer att kallas för L3.  Den fjärde intervjuns lärare undervisar i SO-ämnen och

spanska och har jobbat som lärare i åtta år och kommer att kallas för L4. Läraren i den femte

intervjun undervisar i SO-ämnen och har jobbat som lärare i tre och ett halvt år och kallas för

L5. Lärare 6 har jobbat i 8 år som lärare och undervisar i trä-metall slöjd samt teknik och

kommer att kallas för L6. Lärare 7 har varit i yrket i tio år och undervisar i matte och NO-

ämnen. Personen kommer att kallas för L7. Lärare 8 har jobbat som lärare i fem år och

undervisar i tyska och svenska och kallas för L8.  Av de fem som intervjuats är fem kvinnor

och tre män. 

                                  

                                                 3:4 Material

För att kunna genomföra intervjuerna har ett intervjuformulär konstruerats. Detta formulär

innehåller nio frågor varav de två första frågorna kan räknas som öppna där det ställs frågor om

vad lärarna undervisar i och hur länge de har arbetet som lärare. De två nästkommande frågor

berör vilken funktion och berättigande betyget i dagens skola har. Anledningen till att dessa

frågor ställs är för att omdömet kan liknas med ett betyg.  Den följande frågan berör hur

ordningen ser ut på deras skola. Nästa fråga som ställs ämnar ta reda på om skolans uppdrag i

att fostra bör stärkas. Frågan som kommer efteråt ämnar få svar på hur ett omdöme skulle

kunna se ut. Den följande frågan tar reda på vilken åsikt lärarna har om omdömet. Den sista

frågan vill få svar på vilka nackdelar och fördelar som kan finnas med omdömet.
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                                         3:5 Genomförande

Det tillvägagångssätt som använts när intervjuerna skulle utföras är att en intervju skedde i

samband med VFU. Den person som jag intervjuade var min handledare. Vid en annan intervju

ringde jag till skolan och stämde av en tid för intervju. Den som intervjuades jobbade på

samma ställe som min VFU- handledare. De övriga tre intervjuerna skedde via telefon.

Intervjuerna tog i genomsnitt 15 minuter. Jag skrev ner på papper vad försökspersonerna sa vid

5 intervjuer eftersom jag inte hade tillgång till att spela in intervjuerna.

 När intervjumaterialet analyserades utgick de teoretiska utgångspunkterna från det som står

skrivet i Kvales Interviews- an introduction to qualitative reasearching interviewing om hur

intervjuer kan analyseras. Materialet har analyserats genom att meningar har komprimerats. Ett

sammandrag meningar från de intervjuade kortas ner till formuleringar. Materialet har också

analyserats utifrån den kategoriseringsmodell av meningar som Kvale beskriver. Långa

meningar reduceras till enkla kategorier som indikerar förekomster eller icke-förekomster av ett

fenomen eller till enskilda siffror på en skala av ett till fem för att påvisa styrkan av ett

fenomen. Kategorisering kan genom detta minska och strukturera en större text till tabeller och

figurer (Kvale, 1996).  
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                                            4. Resultat 

Utifrån de svar som getts i intervjuerna har fem kategorier skapats. Dessa är följande.

• Betygets funktion och existens

• Hem och fostran

• Omdömets utformning

• Fördelar

• Nackdelar

   
                                          4:1 Betygets funktion och existens

I detta kriterium finns intervjusvaren på vilken funktion som dagens betyg har och om det

behövs. 

 

Betyget kan utifrån intervjuerna både skapa motivation och även straffa samt skapa stress bland

elever. Enligt (L1) ”är det eleven själv som skapar betyget till en motivationsfaktor”. (L7 )

menade att det är ”Stress för eleverna, de jobbar för betyg”. 

Betyget har också till funktion att göra urval enligt intervjuerna. ”En viss urvalsfunktion till

gymnasiet” framförde (L1).  

Betygets funktion är även att visa i vilken grad eleverna har tillgodosett sig innehållet. Enligt

(L3) är det ”Ett bevis på att eleven har uppnått målen”.  

Betyg behövs också för att komma vidare och utvecklas. (L2) framförde att ”Betyget är ett

styrmedel som ger tyngd och det behövs för att komma vidare” 

En funktion som också betyget har enligt intervjuerna är att visa att eleverna har uppnått en viss

tillgång av kunskaper. (L8) menade att betyget ” visar hur eleverna tillgodosett sig

kunskaperna”.
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 Betyg behövs enligt undersökningen. (L5) ansåg att ”många elever inte utföra mycket utan

betyg”. (L 6) framförde att betyget är en ”bra bedömning var eleven står men utformningen av

betyget kan diskuteras”. 

För bedömningens skull behövs också betyg.  (L8) svarade ”Behövs för att på något sätt måste

det ske en bedömning av verksamheten”.

 Att det skulle behöva fler kriterier i betygen framgick också enligt intervjuerna. Enligt ( L8)

”Fler nivåer inom betygen skulle vara bra och rättvisare”. 

                                            4:2  Hem och fostran

I denna kategori finns svaren på om skolans uppdrag i att fostra bör stärkas.

Det framgår utifrån intervjuerna att hemmet måste vara med i fostran. Enligt (L2) ”många bitar

av fostran kommer även in på fritiden”. (L3) framförde att ”samarbetet skola hem behöver

stärkas”. 

Det framgick också att uppdraget att fostra bör stärkas. (L 4) menade att ”Om alla hade en

grunduppfostran skulle det inte behöva förtydligas, många elever kommer till skolan helt i

avsaknad av omtanke om andra människor”. 

Det framfördes även att skolans uppdrag i att fostra inte behöver förtydligas. (L8) gav svaret

”Nej, fostransbiten tar stor plats men föräldrarna måste också skjuta till i fostran”. 

                                              4:3 Omdömets utformning

I denna kategori finns svaren på hur ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande borde se ut

om det infördes.

Utifrån intervjuerna ska det finnas i omdömet att ha med sig material och att komma i tid i

omdömet. Enligt (L5) ska det ”finnas i omdömet om eleven har med sig material, kommer i tid

och går på alla lektionerna”. 
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Vad som också ska finnas med i omdömet är uppförandet. (L3) framförde att ”Gott uppförande

och hur eleven bidrar till arbetsro ska finnas med”. Enligt (L7) ska ”sociala biten bedömas, hur

eleven peppar andra, främjar arbetsklimatet och hjälper sina kompisar".                                           

                                                

                                                        4:4  Fördelar

 I denna kategori finns svar på vad ett skriftligt omdöme kan ha för fördelar.

 Utifrån intervjuerna kan ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande kunna fungera som en

varning åt eleverna. Enligt (L3) ”skulle det med omdömet kunna påpeka att eleven stör och det

skulle kunna fungera som en hållhake”. Detta med att omdömet skulle kunna fungera som en

hållhake eller ett slags extra hot går emot Foucaults syn på disciplin som inte kuvar utan som

via raffinerade tekniker dresserar individens beteende till nyttighet, effektivitet och lydnad

(Olesen, Pedersen: 2000). 

Omdömet skulle också kunna få eleverna delaktiga i skapandet av en god arbetsatmosfär. (L3)

menade att det kan ”skapa en diskussion om elevens möjlighet till arbetsro och visa att eleven

har samma ansvar som läraren till att en lektion ska fungera”. 

Det skulle även kunna fungera som en slags belöning. (L2) framförde att genom omdömet ”kan

de duktiga och skötsamma eleverna få en belöning”. 

Vad som omdömet också kan gör är att lära elever att ett gott uppförande är viktigt. (L1)

menade att ”omdömet kan också visa att det är viktigt att uppföra sig och att det har betydelse

och bör därigenom finnas i slutbetyget”. 

Att personligheten skulle ses som viktig framfördes även. (L7) gav svaret att ”Någon press på

att resultatet inte är viktig utan även personen, om den är trevlig och uppför sig för att få

betyg”. 



Att omdömet kan inverka på jobbsökandet hos eleverna framgick också. (L7) framförde att ”ett

sådant betyg skulle få en större roll än det vanliga betyget eftersom det kan ge jobb för eleverna

då det uppvisas för arbetsgivaren”.
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                                                       4:6 Nackdelar

  I denna kategori finns svar på vilka nackdelar omdömet skulle föra med sig

 Om ett omdöme i ordning och uppförande fanns så bör det finnas med i slutbetyget enligt

intervjuerna. (L1) svarade att ”Det bör finnas med i slutbetyget annars ska andra former gälla

för det” , ”Om inte det finns i slutbetyget skulle eleverna inse det och omdömet skulle inte

betyda så mycket”. 

Enligt intervjuerna behövs det finnas ett klart kriterium om vad som är ett gott uppförande är.

Enligt (L5) ”vad som är ett gott uppförande bör klargöras”. Detta med att det bör klargöras med

vad som är ett gott uppförande kan kopplas till Foucaults syn på att disciplinens maktutövning

leder homogenisering där individer underkastas samma mål (Olesen, Pedersen: 2000). I detta

fall skulle det vara ett gott uppförande.

Det framgår också att det kan bli svårt betygsätta omdömet.  (L7) menade att det ”kan vara

svårt att sätta g eller vg”. 

Hur läraren ser på eleven skulle också kunna vägas in i omdömet. Enligt (L7) ” Kan väga in

mer hur man ser på eleven själv än hur denna uppför sig mot klasskamrater”.

Enligt intervjuerna är det kunskaperna som ska bedömas och inte uppförande. (L5) framförde

att ”Ett omdöme i ordning och uppförande är ett steg tillbaka i utvecklingen, vad som ska

bedömas är främst kunskaper”. 

Vad som skulle vara negativt med omdömet är att elevernas åsikter skulle kunna försvinna.

(L5) menade att ”Det skulle gå förlorat vad eleverna tycker och tänker”.

Det skulle också uppstå ett till kriterium att tänka på. Enligt L3 skulle  ”en ytterligare

arbetsinsats uppstå”.
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Utifrån intervjuerna kan bli svårt för elever som har svårt att passa tiden och ha med sig

material att få jobb om det fanns ett omdöme i ordning och uppförande. (L2) framförde att ”Det

kan bli svårare för dem att få jobb”. 

Det framgår också att ett omdöme har ett tveksamt syfte. (L6) svarade att ”Vet inte vad det ska

leda till". Om en elev som bråkar och tjafsar sedan länge får se det på ett omdöme så vet eleven

det sedan länge att han bråkar och tjafsar”. 
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                                               5. Diskussion 

Detta kapitel börjar med en diskussion kring det resultat som har framkommit från

undersökningen. Därefter i följande kapitel beskrivs begreppen reliabilitet och validitet och

hur de korresponderar till uppsatsen. Slutsatser kring resultatet framförs i följande kapitel.

Det sista kapitlet i diskussionen berör vilken koppling uppsatsens syfte och frågeställningar

har till läraryrket.                                

                                         5:1 Resultatdiskussion 

Beträffande uppsatsens första frågeställning om vad som skulle kunna uppnås med ett omdöme

så skull ett omdöme enligt undersökningen kunna reglera eventuellt dåligt uppförande bland

elever samt att eleverna kan få möjlighet att diskutera deras möjlighet till arbetsro och att

eleven ansvarar i samma grad som läraren till att skapa en god arbetsro i klassrummet.

Omdömet skulle också kunna visa för elever att det är viktigt att uppföra sig. 

Gällande uppsatsens andra frågeställning om vilken problematik som kan finns med omdömet

ur betygsynpunkt betyg är att vad som är ett gott uppförande måste framgå tydligt. Detta kan

knytas till det som står skrivet i resultatavsnittet gällande fördelar med omdömet där en fördel

med omdömet skulle vara att elever som är skötsamma kan få belöning. Genom det framgår det

att finns ett gott uppförande att mäta. Vad som också kan kopplas till detta är att det i

resultatavsnittet framförs att det måste finnas kriterier i uppförandet så att det elever med

väldigt dåligt uppförande inte sammanförs med de elever som uppför sig bara stökigt.  

Ett annat problem är att ifall omdömet inte finns i slutbetyget skulle eleverna se det som mindre

viktigt. Till detta kan betygets funktion till att göra urval kopplas eftersom ett omdöme i

ordning och uppförande som finns med i slutbetyget skulle kunna bidra till att ett visst urval

skulle kunna göras utifrån det. 
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 Enligt undersökningen skulle ett omdöme kunna minska chanserna till jobb hos elever som har

svårt att passa tid och ha med sig material. Detta skulle ge omdömet en urvalsfunktion precis

som dagens betyg. I detta fall skulle arbetsgivarna göra urvalet. 

Att det via omdömet skulle kunna jämföra elever med varandra är något som inte togs upp i

intervjuerna men det är något som troligen skulle uppstå ifall omdömet skulle införas beroende

på att omdömet skulle kunna ha till sin funktion att göra urval. 

Ifall det som har kommit fram gällande ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande kopplas

till Håkan Anderssons (1979) gjorda undersökning om betygets funktion där betyget delas in i

tre funktioner motivering, urval och information framgår det att ett omdöme i ordning och

uppförande skulle skapa grund för att göra urval. Det skulle främst då bli arbetsgivarna som

kommer att använda sig av omdömet när eleverna skulle söka jobb efter gymnasiet. Omdömet

skulle också kunna få funktionen att motivera eleverna till att vilja få en bra skolmiljö. Att

uppföra sig bra mot de övriga eleverna. Vad som omdömet också skulle göra är att det kunde

ge information till föräldrarna om deras barn inte uppför sig i skolan och på detta sätt skulle

samarbetet mellan skola och hem stärkas vilket var något som framfördes i intervjuerna. 

Göran Linde (2003) menar att betyget kan skapa en yttre motivation som kan fungera som en

sporre och belöna goda prestationer. Funktionen blir att främja goda prestationer och varna vid

underprestationer. Sett till omdömet så skulle detta vara syftet med omdömet. Att skapa gott

uppförande. Detta kan även kopplas till att de elever som skulle uppföra sig väl skulle få

belöning för det samt även att det skulle kunna fungera som en varning för elever som inte

uppför sig.

 Dagens betyg har enligt Bengt Selghed (2006) två huvudsakliga funktioner, att visa att eleven

uppnår den kunskap som finns i mål och kriterier samt att uppnå kravet godkänt. Detta kan

kopplas till undersökningen genom att det utifrån den framgår att det måste finnas klara

kriterier för vad som är gott uppförande. Det måste alltså finnas mål och kriterier i ett skriftligt

omdöme i ordning och uppförande som eleverna ska uppfylla och det kommer troligtvis att

uppstå ett krav på att godkänt är uppfyllt då eleven får blir betygsatt.

 Eleven bör få tydlighet gällande förkunskapskrav och betyg vilket gör att skolans

huvudsakliga uppgift härigenom blir att hjälpa eleven till självinsikt för ett realistiskt och 
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lyckat ämnesval (Måhl, 1991). Detta kan knytas an till undersökningen genom att i omdömet

bör det finnas mål som eleven ska uppfylla och omdömet kan genom att det skulle kunna

fungera som hållhake på eleven få denne till självinsikt så att han/hon rättar sig och uppnår

målet. 

                            5:2 Undersökningens reliabilitet och validitet

I begreppet reliabilitet finns det fyra komponenter kongruens, precision, objektivitet och

konstans. Kongruensen mäter likheten mellan frågorna. Precisionen beskriver på vilket sätt

svaren har registrerats. Objektiviteten handlar om hur svaren har tolkats av intervjuaren.

Konstansen tar upp tiden som intervjuerna har skett (Trost, 1997). Då den första komponenten,

kongruens kopplas till uppsatsen så framgår det att den inte går mäta eftersom det inte använts

två former av undersökningsmetoder, det har inte genomförts någon enkätundersökning vid

sidan av intervjuerna. Precisionen på uppsatsen kan vara något bättre. När svaren registrerades

har det inte använts någon bandspelare vid fem utförda intervjuer. Det råder en någorlunda

rättvis könsfördelning vid urvalet. Tre män och fem kvinnor har intervjuats. Fem kvinnor har

intervjuats och tre män. Objektivitet är svårt att mäta efter som undersökningen har gjorts på

egen hand. Den information som samlats in har dock behandlas på ett sådant sätt att jag inte har

låtit mig styras av den uppfattning som jag har gällande det som ska mätas. Den konstans som

gäller för intervjuerna är att de har skett på en och en halv månads tid och de har skett varannan

vecka. Den uppfattning som finns bland lärarna kan troligtvis inte ändra sig så mycket på en

och en halv månad. Vad som kan tolkas utifrån begreppet reliabilitet och vad som

undersökningen har ämnat mäta så kan intervjuformuläret användas för en ny mätning men det

skulle troligtvis bli annorlunda resultat än det som presenteras i denna uppsats.     

Validiteten avser om instrumentet eller frågan har mätt det som den har avsett mäta (Trost,

1997). Den validitet som finns i uppsatsen är följande. Undersökningen syfte har varit studera

uppfattningen hos lärarna gällande ett omdöme i ordning och uppförande. De frågor som

uppsatsen har ämnat ta reda vad som kan uppnås med omdömet samt vilken problematik som

finns med omdömet sett som ett betyg. Det har utifrån undersökningen kommit fram att vad

som skulle kunna uppnås med omdömet är att det skulle kunna fungera som en varning som

kan reglera elevers uppförande. Det kan också ge dem mer insikt i hur arbetsro i klassrummet

kan uppnås och upprätta en diskussion kring detta. Det skulle även kunna visa att för eleverna

att det är viktigt att uppföra sig. Den problematik som finns med omdömet ur betygssynpunkt 
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är att vad som är gott uppförande bör klargöras som kriterium.  Ett annat problem är att om

omdömet inte finns med i slutbetyget kan eleverna se det som mindre viktigt. 

                                                        

                                               5:3 Slutsatser

En slutsats som kan dras utifrån vad som kan uppnås med ett omdöme är att ett omdöme skulle

kunna ge lärare lite mer kraft i sitt agerande eftersom det skulle med omdömet kunna visa att

eleven stör och att det skulle kunna fungera som en hållhake.  En annan slutsats som kan dras

är att omdömet skulle kunna fungera som ett slags medel i att lära eleven att reflektera över

ordning och uppförande. Enligt en av lärarna skulle det skapa en diskussion om elevens

möjlighet till arbetsro och som en annan lärare framförde, det skulle visa att eleven har samma

ansvar som läraren för att en lektion ska fungera. 

En slutsats som kan dras utifrån den problematik som finns med omdömet sett som ett betyg är

att vad som är ett gott uppförande måste framgå tydligt eftersom gott uppförande kan vara

subjektivt. Att ta med sig material till lektioner och att komma i tid är något som går att värdera

men på punkten om hur elever uppträder finns det frågetecken eftersom detta är något som

läraren värderar utifrån sina egen uppfattning om vad som är gott uppförande. I kriterierna för

omdömet bör uppförandet vara indelat i tydliga kriterier.

Vad som också framgår är att ett omdöme skulle kunna inverka mycket på elevernas

kommande yrkesliv. Detta kan ses som ett känsligt ämne eftersom en elev som skulle få ett

dåligt betyg i uppförande med största sannolikhet skulle kunna få svårt att få jobb. Detta kan

kopplas till den problematik som finns med omdömet gällande att uppförande som betyg bör ha

tydligt angivna kriterier eftersom omdömet skulle kunna inverka på framtiden för eleverna.

                                    5:4 Implikationer till läraryrket

De kopplingar som uppsatsen kan göra till den kommande lärarrollen är att där kommer de

frågor som har ställt till de lärare som har intervjuats att utkristalliseras. En uppfattning om hur

ordningen är på skolan kommer att skapas och även åsikter om vad för roll betyg fyller och om 
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det är bra kommer att uppstå. En uppfattning om att fostra kommer också att bildas. Som lärare

observerar vi klassrummet och dess arbetsmiljö och utifrån detta kommer uppfattningar om vad

som är god ordning och uppförande att uppstå. En åsikt om det skriftliga omdömet kan då

uppstå där det skulle ingå vad som skulle vara bra och/eller dåligt med omdömet. Ifall det

skulle införas så skulle det inverka direkt på lärarrollen och en uppfattning om det skulle

skapas precis som om det vanliga betyget.    

                                       

http://www.aftonbladet.se/
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage 29455.aspx
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.svd/
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                                                        7. Bilagor 

Bilaga 1

Intervjufrågor

   

1) Vilken funktion har ett betyg?

2) Vilket berättigande har ett betyg?

3) Hur upplever du ordningen i skolan där du jobbar?

4) Behöver skolans uppdrag i att fostra förtydligas?

     5)   Utgå från antagandet att ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande skulle införas i 

           den svenska grundskolan. Hur skulle detta omdöme se ut? Vilka riktlinjer skulle gälla 

           för det? Vad ska räknas upp i ordningen?

           

 

6) Vad för uppfattning har du gällande omdömet?

7) Vilka fördelar respektive nackdelar skulle finnas med omdömet?
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