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Förord 
 
Under vårvintern 2007, veckorna innan denna studie genomfördes, satt författarna på Floridas 
västkust och blickade ut över Mexikanska golfen. Denna resa gav oss värdefulla perspektiv 
inför arbetet med denna uppsats. För det är anmärkningsvärt att besöka ett land, som har de 
mest framstående universiteten och som producerar en betydande del av all världsledande 
forskning inom nästan alla akademiska grenar. Men där samtidigt många miljoner barn, som 
föds under fel omständigheter, inte har några möjligheter att skaffa en bra utbildning, utan är 
hänvisade till att packa våra varor på varuhuset och städa våra offentliga toaletter.  
 
Det kanske kan tyckas långsökt, men när man som i fallet med denna studie tar tempen på den 
svenska skoldebatten, är dessa perspektiv väldigt bra att ha i bakhuvudet. Hur skall vi lyckas 
med att fostra 2000-talets ingenjörer och forskare men samtidigt skapa en skola som passar 
alla elever med olika sociala och intellektuella förutsättningar? Denna uppsats handlar i grund 
och botten om olika sätt att se på denna fråga och hur dessa synsätt ibland kan segmenteras 
och kanske till och med blockera vår förmåga att tänka i nya banor.  
 
Vi skulle vilja tacka våra respondenter, som tillsammans besitter över 100 års yrkeserfarenhet 
och som gett oss många tänkvärda svar, samt vår handledare Kjell som kommit med 
värdefulla synpunkter vilket lyft uppsatsen.  
 
Kalix 2007 05 22 
 
Nils Johansson och Ida Pettersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Abstrakt 
 

Med utgångspunkt i de idétraditioner som format den svenska skolan och i ljuset av dagens 
skolpolitiska debatt om ”plugg och flumskola”, studeras i denna studie förslaget om 
betyg/omdöme i ordning och uppförande. Genom djupintervjuer med lärare på grundskolan 
och en kvalitativ analys av riksdagsmotioner avses att utreda huruvida förslaget om 
ordningsbetyg kan ses som uttryck för en mer traditionell/kategorisk elevsyn och om det finns 
en tydlig polarisering mellan en traditionell/kategorisk kontra en progressiv/relationell 
elevsyn inom den svenska skolan. Slutsatserna är att polariseringen inte är särskilt påfallande 
bland lärarna och att dessa hellre leder över diskussionen till frågor om inkludering och 
exkludering och vad skolan kan göra för att verka för ett bättre föräldraengagemang. I 
riksdagsmotionerna framträder förslaget om ordningsbetyg främst som ett medel för att 
korrigera ett felaktigt beteende hos eleven men också för att upplysa föräldrarna. Förslaget är 
en reaktion mot den socialdemokratiska progressiva skolpolitiken och i motionerna som 
förespråkar ordningsbetyg finns även andra förslag som vittnar om en traditionell/kategorisk 
utbildningsideologi. 
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1. Inledning 
 
I den offentliga debatten lyfts ofta problemen med ett stökigt klassrumsklimat fram som en 
förklaring till varför många elever inte klarar uppsatta mål och därför lämnar grundskolan 
med ofullständiga betyg. Är den stökiga lärandemiljön en produkt av flumskolan? Med 
grupparbeten och fria arbetsformer går kunskapen förlorad och bristen på respekt för den 
vuxne gör klassrummet till ett slagfält där främst de svaga eleverna, LO- barnen från 
studieovana hem, drabbas. Behövs det därför mer disciplin, ordning och reda, mer prov och 
betyg? Eller beror problemen på bristande relationer; en konservativ lärarkår som inte har 
begripit att den nya generationen inte lär sig med hjälp av de traditionella verktygen. Att 
dagens lärare måste skapa förtroende och vinna respekt utan pekpinnar och kvarsittning. Och 
är den gamla skolans utantillinlärning verkligen förenlig med en modern kunskapssyn? Vem 
behöver kunna alla Afrikas länder när man faktiskt kan slå det i en kartbok eller forska på 
nätet? 
 
Oavsett vad du tycker om dessa beskrivningar så illustrerar det ganska väl de olika 
positionerna i den svenska skoldebatten. Och ungefär så har det sett ut under åtminstone halva 
förra seklet. Realskoletradition ställs mot folkskoletradition, pluggskola mot flumskola.   
 
Just nu sker det intressanta scenförändringar på den skolpolitiska arenan. 2007 års vårbudget 
innehåller ett förslag om att de skolor som vill skall få återinföra betyg i ordning och 
uppförande. Samtidigt säger oppositionsledaren Mona Sahlin att hon vill tvätta bort 
flumstämpeln från den socialdemokratiska skolpolitiken. Håller pendeln att slå över mot en 
mer traditionell pedagogisk ideologi? Och hur påverkar det i så fall lärarnas och elevernas 
arbetsmiljö? 
 
Med utgångspunkt i denna verklighetsbeskrivning väcktes vårt intresse att studera förslaget 
om ordningsbetyg och höra vad lärare i grundskolan tycker om förslaget. Ambitionen är att 
utreda hur pass polariserad den svenska skoldebatten är. Plöjer politiker och lärare fortfarande 
på i realskole- och folkskoletraditionens fåror och hur länge kommer skoldebatten att handla 
om plugg- och flum pedagogik? Eller är det fel att se förslaget om ordningsbetyg som ett 
uttryck för en traditionell pedagogisk ideologi? Denna studie avser att bringa klarhet i dessa 
frågor och stimulera till en nyanserad skoldebatt. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för olika pedagogiska idétraditioner 
inom den svenska skolan och studera hur de tar sig uttryck idag.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Följande två frågeställningar ligger till grund för studien: 
 
Finns det en tydlig polarisering mellan en progressiv/relationell kontra en 
traditionell/kategorisk elevsyn inom den svenska skolan? 
 
Kan förslaget om omdömen/betyg i ordning och uppförande ses som uttryck för en mer 
traditionell/kategorisk elevsyn? 



 2     

2. Bakgrund 
 
Reformer inom skolans område, betygssystem, läroplaner eller vad de än må vara, drivs på av 
de pedagogiska normer som styr beslutsfattandet. För den som ämnar studera dessa 
pedagogiska normsystem är det givetvis frestande att sortera idéerna och skapa kategorier. 
Allra enklast skulle det vara om det gick att visa på två huvudideologier inom det pedagogiska 
området. En sådan verklighetsbild vore givetvis grovt simplifierad men tjänar ändå sitt syfte 
när vi som i fallet med denna studie, vill visa på trender inom den svenska skolutvecklingen. 
Hur ser då de ideologiska skiljelinjerna ut inom den svenska skolpolitiken, hur kan dessa 
härledas historiskt och vilka pedagogiska idétraditioner är det som dominerar den 
skolpolitiska arenan? Låt oss börja med utgångspunkt i dagens skolpolitiska debatt. 
 
 
2.1 Folkskole- och realskoletradition  
 
Ingelstam (2004) skriver:  
 

”Kunskapsdebatten har i åtminstone 30 år, grovt och förenklat uttryckt, ställt pluggpedagogik mot 
flumpedagogik. Ingen bör acceptera att skolans kunskapsproblem reduceras till sådana enkla 
motsättningar.” (s. 172)  

 
Enligt denna indelning representerar begreppet flumpedagogik en skola med friare 
arbetsformer, integrerad ämnesundervisning, nya pedagogiska grepp etc., medan pluggskolan 
står för en mer konservativ kunskapssyn, disciplin och ordning etc. Denna skiljelinje må som 
påstår bygga på bristfälliga pedagogiska antaganden men den som följer med i skoldebatten 
har nog svårt att förneka att dessa två läger existerar, oavsett vad man tycker om det 
(Inglestam, 2004).  
 
Varifrån härstammar då dessa två undervisningsideologier? Arfwedson och Arfwedson (1991) 
bekräftar förekomsten av dessa inriktningar och härleder dem ur tiden före enhetsskolan:  
 

”I Sverige finns en fast rotad och nära nog allmänt accepterad föreställning om att vi inom den 
svenska skolan och inom lärarkåren har två olika undervisningsideologier, som båda vuxit fram 
under parallellskolans tid och som fortfarande består- och står i skarp kontrast till varandra.”  
(s. 138) 

 

Arfwedson och Arfwedson kallar inriktningarna för folkskoletradition och realskoletradition. 
Den förstnämnda, som har en progressiv inriktning och är elevcentrerad, har växt fram vid 
den gamla folkskollärarutbildningen. Realskoletraditionen är kunskaps- och 
prestationscentrerad och har utvecklats i en universitetsmiljö. Andra hälften av 1900-talet har 
enligt Arfedson och Arfedson präglats av en kamp mellan dessa två kunskapsideologier. 
Läroplanerna (Utbildningsdepartementet, 1980, 1994) tar dock ställning för den tradition som 
sätter eleven i centrum och varje svensk läroplan innehåller numera ”en stilla och nödtorftigt 
diplomatisk polemik i frågan.” (Arfwedson & Arfwedson, 1991 s. 139)  
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2.2 Progressiv och traditionell pedagogik 
 
Realskole- och folkskoletraditionen är naturligtvis inget typiskt svenskt fenomen, sprunget ur 
skolreformer i mitten av förra seklet. Nej, dessa traditioner har många beröringspunkter med 
vad som för den pedagogikhistoriskt intresserade nog snarare känner som progressiv- kontra 
traditionell pedagogik. Folkskoletraditionen är påtagligt progressivt inriktad (Arfwedson & 
Arfwedson, 1991). Amerikanen och utbildningsfilosofen John Dewey (1859-1952) är 
förmodligen den som intimast förknippats med den progressiva pedagogiken, även om han 
själv lär ha utsett Francis Parker till ”progressivismens fader”. Parker lät sig i sin tur 
inspirerades av upplysningsfilosoferna och naturalisterna Pestalozzi och Rousseau (Stensmo, 
1994). Den progressiva pedagogiken har alltså, trots att namnet kanske antyder någonting 
annat, över 300 år på nacken. De progressiva tankegångarna går säkerligen att spåra än längre 
bak i historien, men Rousseaus klassiska verk Emilé torde vara en viktig källa inom den 
progressiva litteraturen. 
 
Vad står då den progressiva respektive traditionella pedagogiken för? Vi låter Dewey (2004) 
själv sammanfatta dragen hos den traditionella pedagogiken:  
 

”Pedagogikens historia präglas av en motsättning mellan föreställningen att utbildning antingen är 
en utveckling som startar inifrån, eller en fostran som kommer utifrån… Om man skulle formulera 
de grundläggande idéerna bakom den traditionella utbildningen i stora drag…skulle man finna att 
de är på ungefär följande sätt: utbildningens ämnesinnehåll består av informativt stoff och 
färdigheter, som erövrats i det förflutna; därför är det skolans främsta uppgift att förmedla detta till 
den nya generationen. I det förflutna utvecklades också värderingar och regler för hur man skall 
uppföra sig; moralisk uppfostran består i att man lär sig handlingsmönster som överensstämmer 
med dessa regler och värderingar.” (s. 166)  

 
Den progressiva pedagogiken kan enligt Dewey (2004) ses som en missnöjesyttring av den 
traditionella pedagogiken:  
 

”att tvinga på uppifrån ställs mot att uttrycka och utveckla individualiteten; disciplin ställs mot fri 
aktivitet; inlärning genom texter och lärare- mot inlärning genom erfarenhet; förvärvandet av 
isolerade och tekniker genom drillövningar ställs mot förvärvandet av färdigheter som är direkt 
relevanta; att man förbereder sig för en mer eller mindre avlägsen framtid ställs mot att man gör 
det mesta möjliga av livet just nu; statiska mål och materia ställs mot att man gör sig förtrogen 
med en föränderlig värld.” (s. 168) 

 
2.3 Essentialismen 
 
Deweys ovanstående beskrivning av begreppet ”traditionell pedagogik” är naturligtvis färgat 
av författarens progressiva ansats, men begreppet är enbart genom sitt namn till viss del tyngt 
av associationer till någonting mossigt och förlegat. Som en reaktion mot den samtida 
progressivismen bildades 1938 ”the Essentialist Committee for the Advencement of American 
Education” (Stensmo, 1994 s. 203). Den essentialism som formulerades av detta sällskap har 
givetvis sitt ursprung långt bakåt i tiden hos realismen och idealismen (bland annat 
Aristoteles).  
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Stensmo (1994) har (baserat på Brameld 1953, 1956 och Kneller 1963) sammanfattat 
huvuddragen i essentialismen på ett lättöverskådligt sätt:  
 

”Essentialism (essens = det väsentliga) utgår från att skolans verksamhet skall baseras på den 
essentiella, vetenskapligt ärvda och prövade kunskapen samt det moderna samhällets lagar 
(vetenskapsteori och metodologi) för kunskapsbildning… Inom essentialismen betonas lärarens 
auktoritet och ämneskunnande. Läraren förmedlar kunskap och elevernas lärande är hårt arbete.” 
(s. 202)  

 
Den svenska utbildningspolitiken och pedagogiska debatten har, likväl som den amerikanska, 
rört sig mellan progressivism och essentialism (Stensmo, 1994). 
 
 
2.4 Det relationella och kategoriska perspektivet 
 
Arfwedson och Arfwedson beskriver motsättningen mellan folkskoletradition och 
realskoletradition, Dewey gör detsamma ifråga om progressivism och traditionalism och 
Stensmo redogör för konflikten mellan traditionalism och essentialism. Den uppmärksamme 
läsaren har självfallet sett beröringspunkterna mellan alla dessa motsättningar och vi skulle 
kunna fortsätta att rada upp liknande exempel; Arfwedson och Arfwedson, (2002) skriver om 
det separerade och integrerande perspektivet och Arfwedson (1998) om reformpedagogik och 
traditionell pedagogik. Det är vår avsikt att vår beskrivning av alla dessa perspektiv och 
utbildningsideologier skall smalna av mot det centrala i vår studie; elevsyn. Så innan vi 
sammanfattar vår teoretiska utgångspunkt skall vi redogöra för de viktigaste perspektiven med 
hänseende till denna undersökning, nämligen det relationella och det kategoriska. 
 
Att en god lärandemiljö är avgörande för elevens möjligheter att nå kunskapsmålen torde nog 
de flesta vara överens om. Att ett stökigt klassrumsklimat där prat stör lektionerna och läraren 
inte respekteras inte utgör en god lärandemiljö råder det nog heller inga tvivel om. De stora 
meningsskiljaktigheterna ligger snarare i vad som anses utgöra hindren för att skapa en god 
lärandemiljö. Var du ser problemet har betydelse för vilka lösningar du väljer. Colnerud och 
Granström (2002) skriver:  
 

”Traditionen att beskriva problem som egenskaper hos klienten (eleven) skapar naturligtvis också 
ett begränsat handlingsutrymme vad gäller behandling och planering av åtgärder. Ett 
perspektivbyte skulle med all sannolikhet ställa förväntningar på helt andra insatser från skolans 
sida, och därigenom kanske också bli utmanande för skolans personal eftersom det kan kräva en 
förändring av praxis.” (s. 70) 

 
Den tradition som Colnerud och Granström ovan beskriver, det vill säga att tillskriva eleven 
problemet, faller under begreppet kategoriskt perspektiv. Åtgärderna som vidtas baseras på de 
brister som individen uppvisar. Motsatsen, ett relationellt perspektiv, innebär att problemet 
inte är individbundet utan att svårigheterna uppstår i elevens möte med olika företeelser i 
omvärlden. Insatser bör därför i första hand inriktas på att förbättra elevens lärandemiljö 
(Persson, 2001). Inom pedagogisk forskning används begreppen ofta inom det 
specialpedagogiska området. Vi har funnit begreppen väldigt användbara när vi skall beskriva 
synen på elever och trender inom den svenska skolpolitiken.  
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Vi sammanfattar här begreppen på följande vis (fritt efter Persson, 2001): 
 
Tabell 1: Relationella kontra kategoriska perspektivet 
 

Kategoriska    Relationella 
perspektivet   perspektivet 
 

 
Orsak Brister hos eleven  Brister i relationen 

mellan elev och dess 
omgivning 

 
Åtgärd Kompensera brister   Förbättra elevens 

hos eleven    lärandemiljö 
      
 

 
Låt oss se närmare på två olika exempel där slutsatsen hamnar inom ramen för vad vi skulle 
vilja kalla det relationella perspektivet: 
 
Bernt Gunnarssons avhandling ”En annorlunda skolverklighet” bygger på en studie han 
gjorde 1995 där han jämförde två olika skolmiljöer med utgångspunkt ifrån Bronfennbrenners 
utvecklingspsykologiska modell. Modellen kan delvis ses som en reaktion mot den 
pedagogiska dogmen som inriktar sig allt för mycket på individens personlighetsutveckling 
och inte tar nog hänsyn till barnet och dess omgivning (Imsen, 2000). Gunnarsson menar att 
det krävs en ordning, det vill säga fungerande strukturer och relationer, för att skolan ska 
utgöra en utvecklande miljö för vuxna och elever. För att få till stånd en sådan ordning behövs 
någon form av disciplin som upprätthålls av den makt som lärarna har gentemot eleverna.  
 
Eftersom lärarens auktoritet idag inte i lika hög grad är sanktionerad av samhället kommer 
eleverna lättare att ifrågasätta lärarens ledarskap om denne använder sig av de traditionella 
verktygen. Läraren är således mer beroende av sin sociala och kommunikativa förmåga. 
Kommunikationen mellan lärare och elev måste vara väl utvecklad och lärarens ledarskap 
måste bygga på ömsesidig respekt och förtroende. Skillnaden mellan framgången i den nya 
skolmiljön och misslyckandet i den gamla, tillskrevs av Gunnarsson till stor del den 
förändrade relationen mellan elever och lärare (Gunnarsson, 1999).  
 
Skolverket (2001) har gjort en studie där syftet var att undersöka orsakerna till att elever 
lämnar grundskolan och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. De undersökte vilka insatser 
skolorna själva gjorde för att öka andelen elever med fullständiga betyg. Vidare presenteras i 
rapporten skolverkets planerade utvecklingsinsatser för att förbättra situationen. Skolverket 
lyfter precis som Gunnarsson (1999) fram bristfälliga mänskliga relationer som förklaring till 
varför somliga elever inte når målen. I skolverkets rapport står det:   
 

”Bristen på förtroendefulla relationer mellan elever och skolans personal framstår som en 
väsentlig faktor i såväl fallstudierna kring elever i grundskolan som gymnasieskolan. Regelrätta 
konflikter mellan elever och lärare förefaller också vara en grund för svårigheter att nå målen och 
erhålla fullständiga betyg… Det personliga mötet ställer höga krav på ömsesidighet, respekt och 
förståelse från samtliga inblandade parter. I flera av fallstudierna kring elever utan fullständiga 
betyg i grundskolan samt elever med funktionshinder har dessa förutsättningar i varierande 
utsträckning saknats.” (s. 82) 
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Enligt vår tolkning av rapporten lyfter skolverket fram de processrelaterade faktorerna som de 
viktigaste att förändra för att alla elever skall ges förutsättningar att nå fullständiga betyg. 
Dessa faktorer är bland annat relationer, stöd och kompetensutveckling, arbetssätt och 
ambitionsnivå och resultatförväntan. De processrelaterade faktorernas tyngdpunkt ligger på 
gruppnivån. Skolverket framhåller att det visserligen framkommit hinder på individnivå men 
att dessa svårigheter i regel är svåra för skolan att påverka. 
 
I denna uppsats skall vi med hjälp av det kategoriska och relationella perspektivet analysera 
hur betyg i ordning och uppförande uppfattas i skuggan av svensk skolpolitik. Studiens 
ambitioner kan ytterligare förtydligas och illustreras i nedanstående tabell. Gunnarsson och 
skolverkets orsaker representerar här ett relationellt perspektiv. En av våra frågeställningar är 
om förslaget om betyg i ordning och uppförande kan ses som ett kategoriskt förslag. För 
utreda detta är det relevant att veta vad förespråkarna för ordningsbetyg ser för orsaker bakom 
den stökiga lärandemiljön.       
 
Tabell  2: Jämförelse mellan Gunnarsson, Skolverket samt förslaget om ordningsbetyg 

 

Problem: Stökig lärandemiljö 
 

Gunnarsson   Skolverket  Riksdags-
              motioner                            
                 
 
Orsak Förändringar beträffande   Brister på                      
 lärarens auktoritet och    förtroendefulla  

status, de traditionella   relationer                                 ?   
verktygen fungerar ej   mellan elev och  

    skolans personal. 
 
Åtgärd Utveckla    Förändrade        Betyg i      

kommuniktion   processrelaterade ordning och 
lärare och elev,  faktorer på  uppförande 
ömsesidig respekt  gruppnivå   
och förtroende   
                  
 

 
2.5 Polarisering  
 
I titeln och i våra frågeställningar används begreppet polarisering varför vi tycker att det är på 
sin plats med en definition av begreppet. Vi studerar polariseringen mellan olika pedagogiska 
idétraditioner i den svenska skolan. Med polarisering avser vi ett fenomen som innebär att 
aktörer intar tydliga, motstridiga positioner i förhållande till varandra. Dessa positioner är i 
detta fall styrda av skolpolitiska pedagogiska idétraditioner. Om polariseringen däremot är 
otydlig kan vi således inte urskilja positionsringen, ställningstagandena blir mer pragmatiska. 
 
 
 
 
 



 7     

2.6 Sammanfattning av traditioner och perspektiv 
 
Innan vi redovisar resultatet av intervjuer och litteraturstudien skall vi sammanfatta 
ovanstående traditioner och perspektiv och visa på beröringspunkterna dem emellan.  
 

Tabell 3: Sammanfattning av traditioner och perspektiv 
 

Namn på traditioner och perspektiv: 
 

Realskoletradition   Folkskoletradition 
Traditionell    Progressiv 
Essentiell    Reformistisk 
Separerande   Integrerande 
Kategorisk    Relationellt 
 

Beröringspunkter: 
 

Kunskap i centrum   Eleven i centrum 
Tar sin utgångspunkt i samhällets  Tar sin utgångspunkt i elevers  
objektiva kunskaper   subjektiva erfarenheter, 
     intressen och behov   
    
Ämneskunskaper:   Livskunskaper:  

                                                                                     Verbala, abstrakta,   Emotionell och kognitiv 
teoretiskt inriktade    utveckling, estetisk, 
    moralisk och kreativ 

Läraren bärare, förvaltare    Läraren styr under 
och förmedlare av kunskap,   demokratiska former.  
läraren skall mötas med respekt   Metodval och beteende 

viktigt   
 
Eleven mottagare av given  Eleven sökare av kunskap, 
kunskap, eleven ska vara   eleven skall vara, aktiv,  
flitig, följsam och disciplinerad  kreativ och kritisk 
  
Förmedlingspedagogik,    Dialogpedagogik,  
katederundervisning    laborativt arbete, grupparbete 
 
Problem i undervisningen beror på   Problem i undervisningen  
elevens beteende, lösningar går ut   på beror på bristfälliga   
på att förändra dessa beteenden  relationer, lösningar går 

ut på att skapa bra relationer 
   
I följande kapitel kommer dessa två inriktningar att sammanfattas med progressiv/relationell 
och traditionell/kategorisk. 
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3. Metod 
 
Studien bygger på en kombination av två olika metoder; intervjuer med lärare och en 
litteraturstudie av riksdagsmotioner angående betyg/skriftliga omdömen i ordning och 
uppförande. Det empiriska materialet, det vill säga intervjusvar och motioner, analyseras 
utifrån de kriterier som beskrivs i bakgrunden i tabell 3.  
 
 
3.1  Val av metod 
 
Båda metoderna kan betecknas som kvalitativa, även om det finns vissa kvantitativa element i 
analysen. Valet av kvalitativa metoder grundar sig på syftet och frågeställningarnas karaktär; 
vi är ute efter att studera sammanhang, strukturer och fenomen snarare än mäta och förklara 
kvantitativa variationer (Holme & Solvang, 1991; Nyberg, 2000).  
 
Att som i detta fall kombinera två metoder har flera fördelar. Med litteraturstudien studeras 
den skolpolitiska arenan, där besluten som styr skolan fattas. Med intervjuerna studeras 
lärarnas verklighet. Vi studerar ett brett fält med hjälp av djupa metoder. Även om metoderna 
skiljer sig har vi valt att använda samma utgångspunkter i analysen vilket gör att resultaten 
kan jämföras och förhoppningsvis inspirera till fortsatta studier.  
 
 
3.1.1 Intervjuer 
 
Intervjun kan ses som en växelverkan mellan den som intervjuar och respondenten där det 
sker ett utbyte av intryck kring det aktuella ämnet. På så sätt kan intervjuaren skapa sig en 
uppfattning om respondentens känslor och erfarenheter inom området (Kvale, 1997). I fallet 
med denna studie ville vi undersöka lärares erfarenheter och åsikter kring orsaker bakom en 
stökig lärandemiljö och vilka åtgärder de förespråkar för att komma till rätta med dessa 
problem. Därför anser vi, utifrån ovanstående resonemang, att den kvalitativa intervjun är en 
ändamålsenlig metod med hänsyn till våra frågeställningar.  
  
Vi har valt att använda oss av öppna frågor. Med tanke på vårt syfte vill vi inte styra svaren 
med hjälp av alternativ eller allt för precisa frågor. Vi vill ha kvalitativa data, det vill säga fritt 
formulerade svar, till vår analys och då passar de öppna frågorna bäst (Nyberg, 2000). 
 
 
3.1.2 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie består i att samla in, ordna, omstrukturera samt att göra egna analyser och 
synteser av information (Nyberg, 2000). Denna metod anses av oss tillämplig för att studera 
riksdagsmotioner om ordningsbetyg och på så sätt utreda huruvida detta förslag kan ses som 
ett utryck för en mer traditionell/kategorisk elevsyn (se kapitel 1.2). Vår litteraturstudie kan 
alltså ses som en analys av de idéer som ligger bakom ordningsbetyget; 
 

”Idéanalysen handlar om att författaren på något sätt försöker systematisera, bringa ordning i och 
blottlägga olika typer av idékomplex. Syftet kan vara att undersöka en idébärares idévärld, dess 
förändring, konsekvens eller ursprung.” (Ekengren & Hinnfors, 2006 s. 86) 
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Det insamlade materialet måste i en litteraturstudie kategoriseras och tolkas med hjälp 
av någon form av analysschema (Ekengren & Hinnfors, 2006). Vi presenterar närmare 
hur vi kategoriserat informationen från riksdagsmotionerna under rubriken 3.3.  
 
3.2 Urval 
 
Riksdagsmotionerna som används i studien är framtagna genom att med hjälp av sökverktyget 
på riksdagens hemsida söka bland motioner med sökordet ordning och uppförande. Bland 
söksvaren har sedan de som handlar om ordningsbetyg i skolan och som är skrivna efter år 
2000 plockats ut.  
 
Vi har intervjuat två lärare vid grundskolans senare år med ämnena SO, svenska och bild som 
varit yrkesverksam i 11 respektive 35 år, tre lärare vid grundskolans tidigare år varav en 
slöjdlärare som varit yrkesverksam i 39 år och två som har alla ämnen utom slöjd. De 
sistnämnda har varit yrkesverksamma i 10 respektive 17 år. Tre av lärarna var kvinnor. 
Samtliga lärare arbetade på medelstora skolor med ca. 150 elever, i norrbotten.  
 
En målsättning vid valet av intervjurespondenter är få en bredd beträffande ämnesinriktning 
och vilka årskurser lärarna undervisar, dock arbetade alla lärarna i grundskolan. Detta 
eftersom det ger en bättre bild av idétraditioners grepp om hela grundskolan och inte i 
speciella lärarkategorier. Med hänsyn till lärarnas anonymitet (det framkom av intervjuerna 
att ämnet var av känslig natur) har vi valt att inte knyta uppgifter om läraren till intervjuerna 
där dessa redovisas. Detta är heller inte särskilt intressant med tanke på att vi inte ämnar 
jämföra olika lärarkategorier.  
 
 
3.3 Procedur 
 
Metoderna har gemensamt att materialet har bearbetats utifrån en helhetsanalys. Holme och 
Solvang (1991 s.119) har på ett lättöversiktligt sätt beskrivit denna metod för textanalys. Här 
nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt. 
 
Intervjuerna har skett på lärarnas arbetsplats i avskilda rum med en av oss närvarande. 
Samtalen har spelats in med hjälp av en minidisk och har sedan renskrivits. Det renskrivna 
materialet har sedan kategoriserats under fyra rubriker: beskrivning av lärandemiljön, orsaker 
till en orolig lärande miljö, förslag på åtgärder för att förbättra lärandemiljön samt åsikter om 
betyg i ordning och uppförande. Analys och slutsats av dessa rubriker sammanfattas i kapitel 
4. 
 
Riksdagsmotionerna har delats upp mellan oss så att vi läste hälften var. Varje motion har 
därefter behandlats genom att innehållet har klassificerats under följande kategorier; 
lägesbeskrivning, orsaker till en orolig lärande miljö, syftet med ett skriftligt omdöme/betyg i 
ordning och uppförande, andra förslag för att förbättra lärandemiljön. Vi har sedan 
sammanfogat vårt material och här har det också givits möjlighet att sinsemellan diskutera hur 
vi kategoriserat materialet. Det sammanställda materialet har därefter analyserats utifrån vårt 
syfte och frågeställningar. Resultatet av denna analys presenteras i kapitel 4. 
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4. Resultat  
 
 
4.1 Intervjuresultat 
 
Vi har valt att sammanfatta intervjusvaren under fyra huvudrubriker; beskrivning av 
lärandemiljön, orsaker till en orolig lärande miljö, förslag på åtgärder för att förbättra 

lärandemiljön och åsikter om betyg i ordning och uppförande. Under varje rubrik redovisas 
sedan huvuddragen i lärarnas argumentation. Avsikten är att underlätta analysen om huruvida 
varje lärare har stor spridning mellan typiska traditionella/kategoriska eller 
progressiva/relationella ståndpunkter eller om polariseringen är tydlig. 
 
 
4.1.1 Beskrivning av lärandemiljön 
 
 

4.1.1.1 Den fysiska arbetsmiljön 

  
Lärarnas beskrivning av lärandemiljön har flera gemensamma nämnare. Brister i den fysiska 
miljön beskrivs av både lärare A och B; skolan är sliten det städas för sällan, läromedel, annat 
material och utrustningen i klassrummen är under all kritik.  
 
 
4.1.1.2 Klassrumssituationen 
 
Lärare A, C och D tycks inte ha några problem med klassrumssituationen;  
”Att ha lektioner är inget problem” (Lärare A). Detta beror på att läraren alltid haft goda 
relationer till sina elever.  
 
För lärare C handlar det mer om att denne har ett praktiskt ämne vilket är bra eftersom 
eleverna då kan få småprata med varandra medan de arbetar utan att det stör. Läraren tycker 
inte att det har blivit oroligare idag jämfört med förr. Dock märks skillnader i elevernas 
språkbruk och de har även svårare att lyssna idag:  
 

”Det kommer och far klasser som är lite mer svårhanterliga. Det varvas med klasser som går hur 
bra som helst (…) Oro och bus har alltid funnits.” (Lärare C)  

 
För lärare D hänger det goda klassrumsklimatet snarare ihop med den goda disciplin som 
läraren lyckats upprätta. Bakom detta ligger mycket hårt arbete där läraren har skapat tydliga 
regler och ordning i klassen. Läraren bedriver ”klassisk katederundervisning” med fasta 
rutiner i form av att schemat ser ut likadant varje dag, om eleverna har frågor eller vill ha 
ordet är det handuppräckning som gäller. 
 
I övrigt beskrivs klassrumssituationen som mycket varierande: ”allt från trevligt kaos till 
tråkig oordning”. (Lärare B)  Lärarna berättar att det finns stunder varje dag i klassrummet då 
allting fungerar bra; eleverna lyssnar på varandra, räcker upp handen, resonerar och diskuterar 
tillsammans. Givetvis finns stunder då förhållandena är det motsatta.  
 
 
 



 11     

4.1.1.3 ”Drop-outs” 
 
Lärare A beskriver att klimatet utanför klassrummet blivit råare Det började för 6-7 år sedan 
och det finns fler ”drop-outs” nuförtiden. Dessa elever kommer till skolan endast för att 
socialisera, inte för att delta i lektioner. Läraren menar att detta är ett samhällsproblem då 
största anledningen till att elever har sämre betyg eller inga alls finner sin förklaring i detta 
fenomen. 
 
 
4.1.2 Orsaker till en orolig lärandemiljö  
 
 
4.1.2.1 Hemförhållanden 
 
Samtliga lärare framhåller förändrade hemförhållanden som en viktig anledning till en orolig 
lärandemiljö. Skilsmässor, arbetslöshet, missbruksförhållanden, eller bråk kan förklara många 
beteenden hos eleverna. Ytterligare en anledning kan vara att familjerna idag har mindre tid 
för varandra och därmed undviks konflikter i hemmet: Hur man lever i familjen speglar också 
av sig hur man är mot vuxna i skolan.  
 

”Båda föräldrarna jobbar, dom är borta, träffar sina barn så lite. När de träffas tror jag inte de vill 
ta konflikter om allting, dom får som dom vill. Barnen tjatar till sig saker (…) föräldrarna ger med 
sig.” (Lärare E) 

 
 
4.1.2.2 Stressig vardag 
 
Lärarna talar också samstämmigt om ett allt högre tempo. Ungdomar är stressade och de är 
alltid anträffbara; de har mobiltelefoner och datorn är ständigt uppkopplad på nätet. Barnen 
deltar i olika aktiviteter på kvällar, skjutsas hit och dit, familjen äter inte tillsammans, 
föräldrarna är stressade och ska hinna med jobb, utvecklingssamtal, engagemang i barnens 
olika fritidsaktiviteter etc. 
 
Det är mer oroligt nu för tiden, lärarna återkommer till att barnen verkar vara mer stressade. 
Lärare E tycker att barn idag lyssnar sämre jämfört med de barn som satt i skolbänkarna för 
femton år sedan. Barnen är oroligare nu och vi lever i en ”stressig tid”. Varje elev kräver 
ganska mycket uppmärksamhet av läraren 
 
 
4.1.2.3 Nedskärningar 
 
Mindre personal och stora klasser betonas av lärare E och A. Lärare A säger att 
nedskärningarna som har gjorts när det gäller både personal och annat, kanske främst i de 
tidigare årskurserna, bidrar till den oroliga lärandemiljön. Eleverna kanske inte alltid har 
möjlighet att gå till en ”läsfröken”. Resultatet av detta är att läsförståelsen på högstadiet har 
sjunkit för varje år, utifrån undersökningar som gjorts:  
 

”Idag så finns inte samma möjlighet till gruppdelningar för de som jobbar i de tidigare 
årskurserna. Det är där man ska få redskapen för att tillgodogöra sig skriftligt och annat 
material.”(Lärare A)  
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4.1.2.4 Förändringar i synen på vuxnas auktoritet 
 
Förändringen i synen på lärarens auktoritet är en annan viktig orsak. För 30-35 år sedan satt 
auktoriteten i att bara vara lärare berättar lärare A; att bli en auktoritet är något man förtjänar 
av eleverna, det kan bygga på att eleverna uppfattar läraren som ”reko och schysst”. Det kan 
också vara att läraren besitter kunskaper, läraren får en att utvecklas. A menar att lärarna som 
har detta mer sällan har problem med sina elever. 
 
De andra lärarna håller med om att vuxna, både föräldrar och lärare har inte automatiskt 
auktoritet i egenskap av att vara vuxen. De har dock en lite mer negativ bild av vad detta får 
för konsekvenser; Barnen är vana att förhandla om allt och hävdar sina rättigheter vilket också 
uppmuntras av TV-program som exempelvis REA. Givetvis kan barn vara med och bestämma 
ibland till exempel när det gäller friluftsdagar och mindre saker, men läraren måste vara den 
som bestämmer lektionsinnehållet. Eleverna vet inte själva vad de behöver lära sig. 
Medbestämmandet har gått för långt. Det behövs ”demokrati till en viss gräns”. Barn är inte 
mogna att bestämma så mycket själv. De kan vara med och bestämma om utflykter och 
rastaktiviteter, men inte om lektionsinnehållet. Det är lärarens ansvar.  
 
Förr behövde lärarna bara titta på eleverna så blev de tysta. Nu har eleverna svårare att vara 
tysta och att lyssna. ”Man kan få säga till dem en, två, tre och fyra gånger.” (Lärare C) Elever 
ifrågasätter mer och gör inte automatiskt allt som vuxna säger. Eleverna ska lyssna på vuxna 
och inte säga emot och tjafsa: 
 

”Barnen respekterar inte de vuxna, de är väl det som är det största problemet, att de tror att de inte 
behöver lyda, de måste inte göra som läraren säger. ” (Lärare E) 

 
Lärare E tror också att synen på auktoriteter hänger ihop med hur vuxna behandlar varandra; 
Vuxna i samhället har inte alltid respekt för polisen eller för lagar och förordningar. Detta 
märker barnen och de kan tillexempel säga ”vaddå pappa säger att vi får köra moped och 
skoter fast vi är åtta år”. Detta ger signaler om att man inte behöver lyssna eller följa regler,  
det börjar redan där.   
 
 
4.1.2.5 Elevernas motivation 
 
Skolan känns inte lika viktig för eleverna enlig lärare B och C. Eleverna är inte lika 
motiverade att plugga, det kan delvis bero på datorer och TV-spels intåg i hemmen vilket gör 
dem stillasittande och tröttare. Eleverna är uppe sent på kvällarna. Lärare B talar om 
lustelever:  
 

”Vi låter de här barnen som växer upp nu bli lustbarn, det ska vara roligt hela tiden. Och är det inte 
roligt, ja då ids man inte göra det.”(Lärare B) 

 
”Somliga elever anser att skolan inte är till för att lära, det är bara något man måste gå på.”  
(Lärare C) 

 

Eleverna ser inte heller meningen med skolarbetet, vilket kan göra dem omotiverade. Orsaken 
till detta kan vara att lärarna är otydliga med syftet vilket bidrar till detta. Eleverna behöver 
upplysas om att ”vi gör det här för att…” Det är viktigt att eleverna känner att skolan är 
meningsfull och att de har nytta av kunskaperna.   
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4.1.3 Förslag på åtgärder för att förbättra lärandemiljön 
 
 
4.1.3.1 Nya arbetsmetoder och möjlighet till gruppdelning 
 
Mer resurser och möjligheten att arbeta i mindre grupper betonas som en viktig åtgärd av 
lärare A, B och E. Många av dem som har stora problem idag ”tappades tidigt”. På lärare B´s 
skola har de haft ett projekt då det fanns två undervisande lärare i klassrummet på SO-
lektionerna. Det kunde vara så att en lärare berättade och den andra gick runt och såg till att 
eleverna hängde med, hade material etc. Under dessa lektioner var eleverna indelade i grupper 
där de själva hade valt studietakt. Detta fungerade utmärkt, men det kostar pengar. Lärare E 
har i dagsläget möjlighet till gruppdelning en stund varje dag och vill fortsätta att arbeta på 
detta sätt även till hösten men förutsättningarna kommer troligen att ändras. 
 

”Om det bara går så vill jag fortsätta dela dem för de är så små och behöver så mycket individuell 
hjälp. Det behövs fler vuxna, det tror jag inte man kommer ifrån vilket arbetssätt man än har i 
klassrummet nu för tiden. Det är det som är mest effektivt.” (Lärare E) 
 
”Nummer ett är att sätta in resurser tidigt (…)Det är alltså viktigt att dom här barnen som bara är i 
början av sin skolgång 7, 8, 9 år, att de får de redskap man behöver för att klara fortsatt skolgång, 
men också samhället i framtiden. Tappar man lite av det här blir det bara svårare och svårare att ta 
igen det och till slut så kanske man ger upp.”(Lärare A)  

 
Förändrade arbetsmetoder är något som lärare A, B och E nämner. 
”Skolan har blivit åt skogen för teoretiserad” (Lärare A) Läraren menar att läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 1994) idag pekar mycket på teoretiska kunskaper och att praktiska 
ämnen inte är lika mycket värda. Lärare E framhåller att det är viktigt att aktivera de oroliga 
eleverna: ”Man får hela tiden pröva nya grejer, vad ska fungera för den här eleven den här 
dagen?” Lärare B går så långt som att efterlysa alternativ till skolan och menar att vissa elever 
behöver vara ute i samhället inte sitta i skolan. Skolmiljön/arbetsformerna passar inte alla 
elever. En del elever skulle behöva få använda sin energi till praktiskt arbete, att jobba mer 
med händerna. Alla elever ska kunna få nyttja sina olika kompetenser. 
 
 
4.1.3.2 Bristande kunskaper hos eleverna 
 
Eleverna behöver ha en grund att stå på när de kommer till högstadiet och dessa kunskaper 
behöver de få under låg- och mellanstadietiden. Här finns det brister eftersom elever inte läser  
så bra som de borde menar lärare B. Lärare A talar också om bristande bas kunskaper och 
menar att lärarutbildningarna måste skärpas; De som arbetar i de tidigare åren behöver 
verkligen ha goda kunskaper om hur man lär sig läsa och skriva, lärarna behöver veta mer om 
olika metoder för klara av att lära eleverna detta. Där behövs det stora insatser. Klassläraren 
kan ibland behöva extra hjälp av en speciallärare. 
 
 
4.1.3.3 Redskap att upprätthålla ordningen 
 
Lärarna har ej de redskap de behöver för att upprätthålla ordningen menar lärare D. När någon 
missköter sig ska det kunna få en kännbar effekt i form av kvarsittning eller att tillfälligt 
utvisas ur klassrummet. Politiker och rektorer har inte inblick i skolans vardagsarbete, det 
finns ett glapp mellan beslutsfattare och lärare som ska fullfölja uppdraget utifrån de direktiv 
de får av dessa. 
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Lärare C och D lägger stor vikt vid att återupprätta en ordning, respekt för läraren och regler i 
klassrummet. Många av de åtgärder de föreslår är dock kopplade till föräldrarna. Samtal med 
hemmen och mer krav på föräldrarna är några exempel. Föräldrar kan också bjudas in till 
föreläsningar som rör frågor kring barnen och skolan. Även lärarna har ett ansvar och måste 
bli bättre på att vara tydlig och konsekvent. Lärare C säger att man måste reagera direkt och 
påpeka när de uppvisar ett oacceptabelt beteende. (Exempelvis vid glåpord). Läraren säger till 
barnen vad de borde göra istället när de gör fel. Man ska också visa eleverna att man själv 
visar respekterar andra. Om läraren är lugn kan denna känsla sprida sig i klassrummet vilket 
får en positiv effekt påpekar lärare E. 
 
 
4.1.4 Åsikter om betyg i ordning och uppförande  
 
Av lärarna som deltagit i vår studie är det endast lärare A som är negativ till ett 
ordningsbetyg. Läraren frågar sig varför man skulle införa ett sådant betyg; ”Det är frågan om 
någon form av korrigeringsinstrument”. Läraren tror inte att det skulle hjälpa och gör en 
liknelse där han anser att ett ordningsbetyg blir som att åtgärda symptomen, men inte 
sjukdomen. 
  
De andra lärarna menar att ordningsbetyg kan fungera som en sporre för elever att skärpa sig. 
De vill inte att det ska stå att de uppfört sig illa i sitt slutbetyg. Lärare E säger att ett betyg i 
uppförande är bra, och undrar varför man tagit bort det. Ordningsbetyget skulle enligt lärare B 
kunna fånga upp ”velarna” och göra att de stannar kvar i klassrummet. Men läraren tillägger 
att ett ordningsbetyg inte skulle fånga upp de elever som nästan aldrig kommer till 
lektionerna. 
 

”Ett betyg väger tyngre än ett muntligt samtal (…) Jag tror att 20-30 % skulle skärpa sig om det 
fanns ett ordningsbetyg, men det förutsätter att de har hem som bryr sig om det.” (Lärare C) 
 
”Det måste finnas något som gör att de gör sitt bästa, och kämpar och verkligen tänker efter vad de 
håller på med.” (Lärare E) 

 
Lärarna har dock olika uppfattning om när betyget skulle införas. Lärare C och D menar att 
betyg skulle kunna införas i sjätte klass tillsammans med övriga betyg. Lärare B:s inställning 
till betyg i allmänhet är att de inte bör ges för tidigt, men det bör ske innan årskurs 8. Många 
elever i 7: an anstränger sig inte eftersom de inte får några betyg. Därför skulle betyg i årskurs 
7 göra att många elever skärpte sig. 
 
Lärare D tycker att de behöver fler verktyg för att kontrollera ordningen i klassen. Detta 
skulle kunna vara kvarsittning och att skicka ut någon elev vid behov. Läraren anser att 
dagens skolpolitik är för flummig och tycker inte att den progressiva pedagogik som 
förespråkas idag är att föredra. Kanske är det så att den pedagogiska pendeln håller på att 
svänga. Läraren står för sina åsikter men medger att det känns ”politiskt inkorrekt” att uttala 
sig på detta sätt. Läraren föreslår också att man kan se på Finland som har en framgångsrik 
skolpolitik där man skulle kunna lära sig mycket utan att man för den skull behöver kopiera 
hela konceptet. Där är läraren en auktoritet och skolan är viktig, så är det inte i Sverige. 
. 
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4.1.5 Sammanfattande slutsatser av lärarintervjuer 
 
Lärarna skiljer sig inte åt nämnvärt beträffande vilka orsaker de tror ligger bakom en orolig 
lärandemiljö; stressade ungdomar, bristfälliga relationer i hemmet och en förändrad syn på 
vuxnas auktoritet har framkommit som viktiga faktorer.  
 
När det gäller åtgärder för att förbättra lärandemiljön är svaren mer varierande. De lärare som 
lägger tyngdpunkten på att anpassa arbetsformer efter alla elevers behov handlar det främst 
om att få mer resurser till att skapa mindre elevgrupper och på så sätt hjälpa elever i 
svårigheter. Dessa lärare betonar också vikten av att skapa en stabil kunskapsgrund i skolans 
tidigare år.  
 
De lärare som istället talar om mer disciplin och ordning i klassrummet betonar vikten av att 
föräldrarna tar sitt ansvar och efterlyser åtgärder som aktiverar föräldrarna. Betyg i ordning 
och uppförande uppfattas som en sådan åtgärd. Fyra av fem lärare som vi har intervjuat ställer 
sig positiva till ordningsbetyg.  
  
Även om det går att skönja en viss skiljelinje mellan traditionell/kategoriska och 
progressiva/relationella ställningstaganden hos de olika lärarna tar samtliga lärare exempel på 
åtgärder som sorterar under båda kategorierna. Det finns dock en medvetenhet om de olika 
ytterligheterna och vad som anses vara ”politiskt korrekt”. Vi har sålunda inte funnit att det 
föreligger en tydlig polarisering mellan progressiv/relationell och traditionell/kategorisk 
elevsyn. Istället för att debattera plugg- eller flumskola tycks lärarna i vår studie vilja ha en 
diskussion om inkludering och exkludering och vad skolan kan göra för att verka för ett bättre 
föräldraengagemang.  
  
  
4.2 Analys av riksdagsmotioner angående skriftligt omdöme/betyg i ordning och    

uppförande 
 
Den andra metoden vi använt oss av för att få klarhet i våra frågeställningar är en 
litteraturstudie av riksdagsmotioner. Dessa fann vi på riksdagens hemsida där vi med hjälp av 
ett sökverktyg gallrat fram vårt material utifrån två sökord; ordning och uppförande. Vi gjorde 
ett urval genom att plocka ut de motioner som handlade om ordningsbetyg i skolan och var 
daterade från år 2000 fram till idag, vilket resulterade i tolv riksdagsmotioner med 
sammanlagt 69 sidor. Fördelningen mellan olika partier ser ut på följande vis: 
Kristdemokraterna sex motioner, moderaterna fyra motioner och miljöpartiet två motioner. 
Förslagen om skriftligt omdöme/betyg i ordning och uppförande förekommer i 
riksdagsmotionerna i olika varianter. Vi har sorterat dem i tre kategorier: förslag om skriftligt 
omdöme i ordning och uppförande, förslag om betyg i ordning och uppförande, förslag om 
möjligheten att utfärda skriftliga omdömen till föräldrarna. Dessa förslag förklaras närmare 
under rubriken ”syftet med ett skriftligt omdöme/betyg i ordning och uppförande”.  
 
Förutom förslag som rör skriftliga omdömen/betyg i ordning och uppförande behandlas i flera 
av motionerna många andra ärenden där flera av de förslag som tas upp faller utanför ramen 
för vårat syfte. Dock redovisar vi förutom skriftliga omdömen/betyg i ordning och 
uppförande, andra förslag om åtgärder som syftar till att förbättra lärandemiljön. Detta är 
intressant utifrån vår frågeställning om ordningsbetyg kan ses som ett traditionellt/kategoriskt 
förslag. Vi vill se huruvida förslaget om ordningsbetyg i motionerna följs av andra förslag 
som kan betecknas som traditionella/kategoriska. För att få en tydlig struktur i resultatet har vi 
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valt att presentera och analysera motionerna enligt följande underrubriker; lägesbeskrivning, 
orsaker till en orolig lärandemiljö, syftet med ett skriftligt omdöme/betyg i ordning och 

uppförande och andra förslag för att förbättra lärandemiljön.  
 
 
4.2.1 Lägesbeskrivning 
 
I kristdemokraternas motioner framställs den svenska skolan som en skola i kris (Motion 
2002/03:Ub373). Den bild som målas upp är en vardag med stök och bråk:  
 

”Kränkande tillmälen ropas i korridorerna och respekt visas bara för den som är störst och 
starkast.” (Motion 2005/06:Ub535)  

 
I motionen hänvisas till internationella studier som gjorts på skolområdet där det bekräftas att 
Sverige uppvisat ett nedslående resultat då det gäller arbetsmiljön i skolan. Skolk, sen 
ankomst och svordomar är vanligast bland svenska elever (Motion 2005/06:Ub535). Antalet 
elever som inte kan läsa och skriva blir allt fler och elevers kunskapsresultat dalar. Ungefär en 
fjärdedel av eleverna saknar fullständigt betyg när de lämnar grundskolan. Även i 
moderaternas motioner lyfter man fram detta faktum och anger en möjlig förklaring till de allt 
sämre resultaten: 
 

 ”Många av problemen i lärandet måste kunna härledas till en dålig inlärningsmiljö på grund av 
dålig ordning och frånvaro av respekt för varandra.” (Motion 2001/02:Ub265)  

 
I moderaternas motioner beskrivs skolans arbetsmiljö som orolig och ordningen är dålig: Sena 
ankomster, ovårdat språk och mobbing är alltför vanligt förekommande. Eleverna är skoltrötta 
och de har svårt att tillägna sig kunskaper eftersom det råder brist på arbetsro. I både 
kristdemokraterna och moderaternas motioner riktas stark kritik mot den socialdemokratiska 
utbildningspolitiken. I en av moderaternas motioner uttrycks missnöjet tydligt:  
 

”Det är dags att syna den socialdemokratiska trekvartsskolan där bara tre elever av fyra når 
kunskapsmålen. Sverige behöver en ny skolpolitik som tar fasta på och stärker det goda i dagens 
skola, men samtidigt ger skolan nya verktyg att använda för att komma till rätta med problemen.” 
(Motion 2004/05:Ub390) 

 
Enligt ovanstående text finns det alltså en hel del problem i den svenska skolan. Detta 
dementeras inte i miljöpartiets motioner, men de beskriver en annan verklighet:  
 

”Miljöpartiet reagerar starkt mot den blid av skolan som en del partier försöker måla upp, en bild 
av elever och ungdomar som är negativ och osann.” (Motion 2006/07:Ub254)  

 
 
4.2.2 Orsaker till en orolig lärandemiljö 
 
I kristdemokraternas motioner framgår det att en av orsakerna till en orolig lärandemiljö är de 
besparingskrav som drabbat skolan, vilket i förlängningen inneburit att antalet vuxna i skolan 
minskat.  
 

”När de vuxna fått allt mindre tid att ta del av barnens problem har det lett till ett hårdare 
klimat.”(Motion 2005/06:Ub535)  
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En annan orsak är den socialdemokratiska utbildningspolitiken som inte fungerat särskilt väl, 
då kristdemokraterna i en av motionerna bland annat anser att lärare och skolledare saknar 
nödvändiga verktyg för att skapa en välfungerande skola. Kristdemokraterna beskriver en 
skola där eleverna inte lär sig acceptabelt beteende och framhåller vikten av en stabil 
värdegrund;  
 

”Många socialdemokrater, även inom regeringen, vill ta bort kopplingen till den judisk-kristna 
etiken och den västerländska humanismen. Det visar på en djup okunskap och historielöshet.” 
(Motion 2005/06:Ub587) 

 
 Även moderaternas motioner framhåller en misslyckad skolpolitik som förklaring till 
problem i lärandemiljön. Moderaterna delar även bilden av en skola där eleverna inte lär sig 
vad som är rätt och fel:  

 
”Oförmågan och ibland motviljan att ställa krav eller uttala förväntningar på elevers resultat och 
beteende är i grunden en missriktad handling som missgynnar elevens utveckling. Bara den som 
vet vad som gäller och som vet vad som fodras kan förbättra sitt resultat och beteende (…) Skolan 
måste kunna ställa krav på elevers beteende i många avseenden. Detta inte minst därför att oroliga 
skolmiljöer, bråk, höga ljud o.s.v. skapar omöjliga inlärningssituationer.” (Motion 
2001/02:Ub265)  

 
Kontentan av resonemanget är att felaktigt beteende måste sanktioneras och att lärarna måste 
få verktyg för att göra detta (se kapitel 4.2.4). De tillägger att det är elever med 
inlärningssvårigheter som drabbas hårdast.  
 
 
4.2.3 Syftet med ett skriftligt omdöme/betyg i ordning och uppförande 
 
Som vi beskrev i inledningen av detta avsnitt har vi urskilt tre varianter på ”ordningsbetyg”:  
 
1.   Skriftligt omdöme i ordning och uppförande 
2.   Betyg i ordning och uppförande 
3.   Skriftliga omdömen.  
 
I kristdemokraternas motioner återkommer konsekvent förlaget att införa ett skriftligt 
omdöme i ordning och uppförande (i fem av sex motioner). I moderaternas motioner 
förekommer konsekvent förslaget om att införa betyg i ordning och uppförande i (tre av fyra 
motioner). Förslaget om skriftliga omdömen förekommer däremot i båda partiernas motioner. 
Alla tre förslag har gemensamma beröringspunkter, men de finns två syften: 
  
I motionerna återkommer tanken om att både skriftligt omdöme i ordning och uppförande och 
betyg i ordning och uppförande skall fungera som ett verktyg för att förbättra disciplinen och 
vägleda eleven i vad som är acceptabelt beteende:  
 

”En elev som beter sig illa måste få ett tydligt besked om att hans eller hennes uppförande inte 
accepteras i skolan”, skriver kristdemokraterna i en av sina motioner. (Motion 2005/06:Ub587)  

 
I en annan av kristdemokraternas motioner liknas ett skriftligt omdöme i ordning och 
uppförande vid ett arbetsintyg där elevens styrkor och svagheter utifrån exempelvis 
punktlighet, ordningsamhet, samarbetsförmåga och omtänksamhet beskrivs (Motion 
2005/06:Ub535). Moderaterna vill införa ett betyg i ordning och uppförande och framhåller 
att avsaknaden av betyget signalerar att elevens uppförande inte är viktigt.  
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”Med införande av betyg i ordning och uppförande kan detta verka som en betydelsefull signal för 
att en förbättring av beteendet kan ske.” (Motion 2001/02:Ub265)  

 
Syftet med både skriftligt omdöme i ordning och uppförande och betyg i ordning och 
uppförande är att korrigera elevens beteende och därmed ger förslagen uttryck för en 
traditionell/kategorisk elevsyn.  
 
Syftet med det skriftliga omdömet som både kristdemokraterna och moderaterna föreslår att 
införa är att föräldrarna ska få information om elevens skolgång. I kristdemokraternas motion 
”arbetsro i skolan” beskrivs betydelsen av att föräldrarna ”görs mer delaktiga i sina barns 
skolgång.” (Motion 2005/06:Ub444) Där beskrivs vidare hur ett skriftligt omdöme kan 
fungera som ett komplement till utvecklingssamtalen där syftet med omdömet är att informera 
föräldrarna om barnets skolgång. Moderaterna skriver i en av sina motioner:  
 

”En viktig utgångspunkt måste bli att elevers uppförande och beteende i övrigt kommer till 
föräldrarnas kännedom. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens fostran och skolans uppdrag 
handlar om ett samarbete med dem. Här fyller de skriftliga omdömena en viktig roll. En del av det 
skriftliga omdömet bör därför innehålla information om elevens uppförande och ordning.” (Motion 
2001/02:Ub265)  

 
På detta sätt blir därmed skriftliga omdömen ett verktyg för att ge föräldrar fortlöpande 
information om hur barnet ligger till i skolan samtidigt som de får information om barnets 
beteende. Detta innebär att elevsynen lutar mer mot ett relationellt/progressivt perspektiv 
eftersom man lyfter åtminstone en del av ansvaret från elevens axlar. Huvudsyftet med det 
skriftliga omdömet är att stärka kontakten med föräldrarna och ge dem information om hur 
barnet ligger till i skolan. Dock skrivs det i en av moderaternas motioner att man genom 
skriftliga omdömen ska ge information om elevens uppförande och ordning. 
 
Tilläggas bör att förslaget om skriftligt omdöme i ordning och uppförande samt betyg i 
ordning och uppförande förekommer mer frekvent än förslaget om skriftligt omdöme. 
 
Som en reaktion på förslaget om skriftligt omdöme i ordning och uppförande tar miljöparitet 
genom motioner tydligt avstånd mot att utfärda betyget. I en av miljöpartiets motioner 
kommenteras det skriftliga omdömet i ordning och uppförande på följande vis: ”Att lärare ska 
betygssätta elevernas beteende är dumt och integritetskränkande.” (Motion 2006/07:Ub254) 
 
 
4.2.4 Andra förslag för att förbättra lärandemiljön 
 
I kristdemokraternas motioner framhålls värdegrundsarbete som en viktig faktor för en god 
lärandemiljö.  
 

”För att ett samhälle ska fungera krävs att det finns vissa grundläggande etiska värden som delas 
av alla (… ) Det handlar till exempel om människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde 
samt solidaritet med svaga och utsatta. Det är värden som i vårt land förvaltas av den judisk-
kristna etiken och den västerländska humanismen.” (Motion 2005/06:Ub535)  

 
Värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans verksamhet och eleverna behöver en ”etisk 
kompass.” (Motion 2005/06:Ub587) I och med att föräldrar har allt mindre tid för sina barn 
har skolans roll som förmedlare av samhällets grundläggande värden ökat (Motion 
2005/06:Ub587). Varje dag ska det förekomma etiska samtal i skolan. 
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I moderaternas motioner står det: ”Tydliga regler som tillämpas konsekvent är en viktig 
förutsättning för en god inlärningsmiljö.” (Motion 2004/05:Ub390) Även i kristdemokraternas 
motioner förespråkas ordningsregler:  
 

”Varje skola måste ha tydliga regler för vad som är tillåtet och inte i skolan och tydliga sanktioner 
mot den som bryter mot dem.” (Motion 2005/06:Ub587)  

 
Att införa skolk i betyget är ett förslag som kommer från kristdemokraternas motioner, i 
moderaternas motioner har de vänt på perspektivet och istället valt att kalla det för att införa 
närvaro i betyget. 
 
Ett förslag som ges i kristdemokraternas motioner är inrättandet av ett ansvarskontrakt mellan 
lärare, föräldrar och elev.  
 

”I kontraktet konkretiseras skriftligt och årligen vilket ansvar som varje part har. Ett sådant 
kontrakt ska tydliggöra att ansvaret är delat mellan hem och skola.” (Motion 2005/06:Ub587)  

 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att lärare ska få utfärda kvarsittning vid behov för att 
upprätthålla ordningen i skolan: ”Genom att förbättra disciplinen och ordningen i skolan 
skapar man den miljö, där lärande kan ske.” (Motion2002/03:Ub373) I en av miljöpartiets 
motioner förklaras att kvarsittning inte ska få användas som straff. Det är varken effektivt 
eller moraliskt acceptabelt att använda kvarsittning som straff när elever brustit i uppförandet. 
Straff är inget framgångsrikt sätt för att förändra ett beteende. (Motion 2006/07:Ub 254) 
 
Enligt en motion av kristdemokraterna finns ett förslag som innebär en satsning på elevvård 
för att få en lugnare arbetsmiljö i form av fler vuxna i skolan.  
 
I moderaternas motioner finns ett förslag om att man tillfälligt ska kunna avstänga elever i 
grundskolan under en övergångstid tills annan undervisning kan ordnas. (Motion 
2005/06:Ub260)  
 
Förutom dessa förslag för att förbättra lärandemiljön vill vi ta upp ytterligare några förslag 
som återkommer i riksdagsmotionerna och därför kan anses som representativa för partiernas 
skolpolitik: 
 
I kristdemokraternas motioner finns förslag om att införa betyg tidigare: ”Varje skola bör 
således tillåtas ge betyg tidigare och oftare än idag.” (Motion 2001/02:Ub342) Det finns både 
förslag om obligatoriska betyg från årskurs sex och från årskurs sju. Enligt en av 
moderaternas motioner framgår att även de är positiva till att införa betyg tidigare och föreslår 
att betyg införs från årskurs fem i en betygsskala med tio steg (Motion 2004/05:Ub390).  
 
Fler nationella prov än idag och i fler ämnen är ett förslag som finns i kristdemokraternas 
motioner. De förespråkar obligatoriska nationella prov från årskurs två. Syftet med detta är att 
ge läraren ett stöd för att upptäcka om en elev riskerar att inte nå målen.   
 
Etableringsfrihet för skolor och en nationell finansiering som skapar valfrihet för eleven enligt 
en motion av moderaterna (Motion 2004/05:Ub390). Kristdemokraterna framhåller också 
genom sina motioner att föräldrar och elever ska ha rätt att välja skola.  
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”Mångfalden av skolor berikar och ger den enskilda eleven möjlighet att få en utbildning som 
passar just honom eller henne.” (Motion 2005/06:Ub587)  

 
Förslaget om elevvård undantaget kan dessa förslag betraktas som traditionella/kategoriska: 
Att införa betyg tidigare, fler nationella prov, utfärda kvarsittning, tillfällig avstängning och 
ordningsregler ger uttryck för att det är eleverna som behöver förändras för att få till stånd en 
fungerande verksamhet. Det råder inga tvivel om att moderaterna och kristdemokraterna 
framhåller att eleven skall vara mottagare av given kunskap, flitig, följsam och disciplinerad, 
och att läraren vara bärare, förvaltare och förmedlare av kunskap, och att denne skall mötas 
med respekt (se figur 3).  
 

”Tanken att läraren enbart skall vara handledare i lärandet ifrågasätter inte bara läraren som 
auktoritet och som kunskapsbärare utan leder också till ett minskat intresse för läraryrket.” 
(Motion 2001/02:Ub265)                                  

                
                                                
4.2.5 Sammanfattande slutsatser av riksdagsmotionerna 
 
Flera av förslagen som vi tagit del av i riksdagsmotionerna kan tolkas som en reaktion mot 
den progressiva skolan. Förslaget om ett skriftligt omdöme/betyg i ordning och uppförande 
och dess närliggande förslag är uttryck för att synen på skolans uppdrag och på lärarens roll är 
i gungning. I en av moderaternas motioner kan man läsa följande:  
 

”Skolan måste återta den självklara utgångspunkten att skolan skall vara en plats för lärande och 
inte en plats att vara på… Skolans huvuduppgift är att skapa inlärningssituationer som stimulerar 
till lärande. Här måste lärarens roll som kunskapsförmedlare stärkas.” (Motion 2001/02:Ub265)  

 
Enligt de motioner av kristdemokrater och moderater som vi tagit del av finns ett behov av att 
införa mer kontroll och disciplin i den svenska skolan. Rätt medicin för en bättre skola är fler 
nationella prov, eleverna ska få betyg tidigare, skolk ska införas i betyget och lärarna ska ges 
tillåtelse att utfärda kvarsittning. När det gäller införandet av betyg råder det delade meningar 
om huruvida det hjälper eller stjälper eleverna när man jämför kristdemokraternas och 
moderaternas ståndpunkt mot miljöpartiets. I miljöpartiets motioner framkommer det att 
regler och betyg inte är något som gynnar elevens utveckling mot målen.  
 

”Betygen är dåliga som pedagogiskt instrument eftersom de säger väldigt lite om vad en elev 
faktiskt kan och vilka utvecklingsmöjligheter eleven har. Däremot leder betygen till stress och 
prestationsångest. Särskilt sårbara är elever i lägre åldrar som inte ska behöva jämföra sina betyg 
med varandra”. (Motion 2006/07:Ub263)  

 
Våra slutsatser kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Syftet med införandet av ett skriftligt omdöme/betyg i ordning och uppförande är att i 

första hand att korrigera elevens beteende. Detta skiljer sig från förslaget om ett skriftligt 
omdöme, där bland annat elevens uppförande ingår. Här är huvudsyftet istället att 
informera föräldrarna. 

 
• Det framgår tydligt av motionerna att förslaget är en reaktion mot den socialdemokratiska 

(progressiva) skolpolitiken.  
 
• I motionerna där skriftliga omdömen/betyg i ordning och uppförande föreslås finns i regel 

andra förslag som helt klart kan betecknas som traditionella/kategoriska.   



 21     

5. Diskussion  
 
 
5.1 Metodernas relevans och tillförlitlighet 
 
Det finns delade meningar om lämpligheten att använda begreppen validitet och reliabilitet i 
samband med kvalitativa metoder då det inte går att mäta tillförlitligheten med hjälp av siffror 
(Gunnarsson, 2002). Vi skall här ändock diskutera våra metoders relevans och tillförlitlighet 
med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
 
5.1.1 Lärarintervjuer 
 
När vi skrev intervjuunderlaget utgick vi från de två idétraditioner som vi beskrivit i 
bakgrunden. Avsikten var att skapa frågor som möjliggör en analys av respondentens elevsyn, 
kunskapssyn, och syn på lärarrollen. Genom att känna till respondentens åsikter om orsaken 
till en orolig lärandemiljö går det att urskilja om denne finner orsakerna i elevens beteende 
(traditionell/kategorisk syn) eller om problemen finns i elevens relation till omvärlden 
(progressiv/relationell syn). På samma sätt kan respondentens föreslagna åtgärder analyseras; 
ligger tyngdpunkten på att förändra eleven eller på att förändra omgivningen. Slutligen 
frågade vi om åsikterna om betyg i ordning och uppförande. Detta för att kunna urskilja om de 
lärare som föreslagit kategoriska åtgärder också var positivt inställda till förslaget eller vise 
versa, och också för att undersöka på vilket sätt ett ordningsbetyg ansågs påverka 
lärandemiljön.  
 
När vi beslöt vilka metoder vi skulle använda föreställde vi oss att intervjuerna bäst skulle 
svara mot frågeställning om de en tydlig polarisering mellan en progressiv/relationell kontra 
en traditionell/kategorisk elevsyn inom den svenska skolan. Analysen av motionerna skulle 
mer koncentrera sig på frågan om förslaget angående omdömen/betyg i ordning och 
uppförande ses som uttryck för en mer traditionell/kategorisk elevsyn. Under bearbetningen 
av det empiriska materialet har dessa antaganden bekräftats. Av de skäl som redan angivits 
anser vi intervjufrågorna vara relevanta utifrån frågeställningen.  
 
Ett alternativ till de kvalitativa intervjuerna kunde vara en enkät. Med enkäten går det att mäta 
olika lärares ståndpunkt i frågor som kan betecknas som typiskt traditionella och typiskt 
progressiva för att sedan jämföra svaren. Vår bedömning när vi valde metod var dock att vi 
med den kvantitativa metoden skulle gå miste av de stämningar och djupare 
åsiktssammanhang som framkommit vid den kvalitativa intervjun, dels på grund av det 
färdigformulerade svarsalternativets begränsningar och dels beroende på av avsaknaden av 
den direktkontakt som uppstår vid en intervju. Riktigheten i dessa bedömningar anser vi har 
bekräftats under arbetets gång. För att jämföra de pedagogiska ideologiernas förankring hos 
olika lärarkategorier hade den kvantitativa enkäten varit att föredra. Detta är något som skulle 
vara intressant med utgångspunkt i vårt resultat, men faller utanför ramen för denna studie. 
 
Metodens svaghet ligger snarare i antalet respondenter och vi vill betona att syftet inte är att 
dra några generella slutsatser om lärarkårens åsikter i dessa frågor eller skillnader mellan 
olika lärarkategorier. Syftet är enbart att utreda hur stark polariseringen är mellan olika 
idétraditioner och här anser vi att en djupintervju är att föredra. Att ställa en rakare fråga om 
vilken tradition eller idériktning läraren identifierar sig med uteslöt vi eftersom svaret lätt 
styrs av vad läraren anser vara politiskt korrekt eller vad denne tror att vi anser vara korrekt. 
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Frågan förutsätter också att läraren är väl bekant med de traditioner och begrepp vi tagit upp i 
vår bakgrund.   
 
 
5.1.2 Litteraturstudie riksdagsmotioner  
 
Analysen av motioner angående betyg i ordning och uppförande syftade till att utreda 
huruvida om förslaget kan ses som uttryck för en mer traditionell/kategorisk elevsyn. 
Intentionen med vår analys var att särskåda argumentationen bakom förslaget och vi tyckte då 
att det var lämpligt att använda en snarlik analysmall som vi använde vid intervjuerna. Med 
en lägesbeskrivning ges en bild av vad motionsskrivarna tycker om den svenska skolan och 
skolpolitiken som förts. Redan här framkommer åsikter som kan ses som en reaktion mot ett 
dominerande pedagogiskt förhållningssätt. Rubriken orsaker till orolig lärandemiljö ger även 
här en bild av om problemen antas ligga hos eleven eller i samspelet med omgivningen. Att 
utröna vilket syfte motionsförfattarna ser med ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande 
ger en bild av vad som skall förändras. Slutligen valde vi att redovisa närliggande åtgärder, 
det vill säga andra förslag som framkommer i motionen för att förbättra lärandemiljön. Här 
framkommer om det finns fler förslag som kan betecknas som traditionella eller progressiva.  
 
Vi gick igenom varje motion och kategoriserade innehållet under ovan angivna rubriker. Vi 
försökte att konsekvent styrka våra val av kategori med ett eller flera citat från motionen. 
Sedan summerade vi alla motioner under varje rubrik så att det gick att jämföra exempelvis 
kristdemokraternas och moderaternas åsikter om orsaker till en orolig lärande miljö. Det 
sammantagna resultatet och de slutsatser som gjorts redovisades sedan i sammanfattad form i 
resultat delen. 
 
Metoden innehåller två element som vi särskilt vill belysa med hänsyn till tillförlitligheten. 
För det första: att klassificera kvalitativt material innebär att ofta ställas inför frågan under 
vilken kategori någonting skall sorteras vilket inbjuder till olika tolkningsmöjligheter. För det 
andra: att komprimera ett så omfattande material som motionerna utgör på få sidor gör att 
mycket information exkluderas. I båda fallen är läsaren utelämnad till författarnas omdöme 
och trovärdighet. Vi är väl medvetna om denna problematik och har för att stärka 
tillförlitligheten strävat efter att med hjälp av citat och annan information göra det tydligt för 
läsaren på vilka grunder vi dragit våra slutsatser. Sedan är det upp till läsaren att bedöma 
huruvida slutsatserna är riktiga. Vår bedömning är att metoden, både beträffande urval och 
klassificering för analys, fungerat bra för att besvara våra frågeställningar.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 
 
5.2.1 Inkludering eller exkludering  
 
Lärarintervjuerna visade inte på någon tydlig polarisering mellan de olika idétraditionerna vi 
tagit upp i vår bakgrund. Det föreföll istället som om lärarna ville diskutera andra problem. 
Lärarna, särskilt de som i övriga frågor efterlyste mer relationella åtgärder, talade mycket om 
möjligheten att dela upp elever i mindre grupper och/eller efter kunskapsnivå. 
 
Skall detta räknas som en kategorisk eller relationell åtgärd? Att ta ut elever ur klassrummet 
till en specialpedagog kan å ena sidan betraktas som en kategorisk åtgärd eftersom det är 
eleven som tillskrivs problemet och inte eventuella brister i undervisningsmetoderna (Person, 
2001).  
 
Att plocka ut elever ur klassrummet är inte att exkludera dem, det är att inkludera dem 
eftersom det innebär att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar menar å andra 
sidan lärare A. Lärarens argumentation bygger på att elever i svårigheter har större chans få 
sina behov tillfredställda utanför klassrummet tillsammans med en specialpedagog och att 
hålla eleven kvar i klassrummet därmed innebär en större risk för exkludering. Om detta är 
uttryck för en kategorisk eller relationell ståndpunkt handlar därför mycket om man tror att 
det är möjligt att tillgodose alla elevers behov innanför klassrumsdörren. 
 
Kernell (2002) skriver så här om att sortera elever efter kunskapsnivå:  
 

”Om vi definierar god undervisning som en väl sammanhållen, strukturerad verksamhet i linjär 
progression, underlättas det praktiska arbetet av nivågrupperade elevgrupper. Om vi i stället menar 
att vi bör utnyttja elevers olika sätt att tänka som ett underlag för kunskapsutvecklingen, leder 
denna sortering av elever inte till så goda resultat.” (s. 169) 

 
Att utnyttja elevers olika sätt att tänka som ett underlag för kunskapsutveckling låter 
onekligen som en progressiv tanke. Men detta borde väl också gå att göra i en 
kunskapsmässigt relativt homogen grupp? Att elever ligger på samma kunskapsnivå innebär 
inte att de tänker likadant. Och att undervisningen är väl sammanhållen och strukturerad står 
inte i konflikt mot vissa progressiva arbetsmetoder, till exempel en utvecklad 
dialogpedagogik. Detta resonemang visar på svårigheterna att hålla isär 
utbildningsideologierna. Progressivism och traditionalism är inte gjutna i sten, 
idétraditionerna flyter ihop. Beslutet om det är rätt eller fel att ta skapa nivågrupperade 
elevgrupper borde ha sin utgångspunkt i empirisk forskning. I vilken typ av elevgrupp 
utvecklas individen på bästa sätt? Sedan måste detta naturligtvis vägas mot hur en sortering 
verkar på elevens sociala situation. Kompisar är också viktigt. Och i ett demokratiskt samhälle 
vill vi väl knappast att en sortering skall ske utifrån vilken samhällsklass du kommer ifrån 
eller efter hur pass hög utbildningsnivå dina föräldrar har. Efter att ha samtalat med lärarna i 
vår studie är det svårt för oss att undervärdera deras syn på frågan om inkludering och 
exkludering. Betänk att de har en sammanlagd yrkeserfarenhet på över 100 år.  
 
 
5.2.2 Tydligare föräldraansvar  
 
Vid en jämförelse av resultaten från de bägge undersökningsmetoderna i denna studie finner 
vi att idétraditionerna verkar vara mer befästa hos politikerna än hos lärarna. En sak har de 
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dock gemensamt. De efterlyser ett tydligare föräldraansvar. Egentligen handlar det om 
skolans tudelade ansvar som fostrare och kunskapsförmedlare. Ett ansvar som delas med 
hemmen. Detta beskrivs på följande sätt i läroplanen:  
 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete 
med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid 
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen.” (Utbildningsdepartementet, 1994 s. 5)  

 
Frågan är vad lärarna gör när inte hemmen är villiga att samarbeta? Landahl (2006) beskriver 
i sin doktorsavhandling två delar av den icke kunskapsförmedlande biten av 
lärarprofessionen; fostran och omsorg.  Landahl beskriver dessa två dimensioner av läraryrket 
har förändrats under 1900-talet och även hur detta kopplas till lärarens auktoritet. Något som 
har många beröringspunkter med detta examensarbete. 
 
 
5.2.3 Positionsförändringar på den skolpolitiska arenan  
 
Skiljelinjen mellan traditionell och progressiv syn var inte uppenbart tydlig bland de lärare vi 
intervjuat. I riksdagsmotionerna framträder däremot en skarp ideologisk polarisering. 
Diskussionen om plugg kontra flumskola kan delvis ses som en klassisk höger/vänster 
konflikt men bilden är nog inte fullt så enkel. De värdekonservativa politikerna; 
kristdemokraterna och i viss mån moderaterna, betonar vikten av en fastställd moral i skolan. 
Detta återkommer i motionerna. Kristdemokraterna hänvisar till ”den gyllene regeln” (Motion 
2005/06:Ub535), och framhåller ofta värdegrundsarbetet.  
 

”Många socialdemokrater, även inom regeringen, vill ta bort kopplingen till den judisk-kristna 
etiken och den västerländska humanismen (…)det visar på en djup okunskap och historielöshet.” 
(Motion 2005/06:Ub587) 

 
Detta är en sida av kritiken från höger mot den progressiva skolan; värdegrunden skall vara 
fastställd på västerländska (kristna) värderingar, det är inte något som skall ifrågasättas eller 
diskuteras av eleverna.  
 
Den andra typen av högerkritik av ”flumskolan” kommer från en mer neoliberal synvinkel 
(moderater och folkpartister) och handlar om synen på läraren som kunskapsförmedlare och 
lärarens auktoritet.  
 

”Tanken att läraren enbart skall vara handledare i lärandet ifrågasätter inte bara läraren som 
auktoritet och som kunskapsbärare utan leder också till ett minskat intresse för läraryrket.” 
(Motion 2004/05:Ub 390)  

 

Förslag om tydligare befogenheter och redskap för disciplin kombineras ofta med krav på 
ökad valfrihet, i nyss nämnda motion skriver moderaterna också:  

 
”I ett system av aktivt val av skola kan ett umgängeskontrakt mellan skola, elev och förälder vara 
utgångspunkten för ett förhållningssätt som uppmuntrar och avkräver respekt inom ett flertal 
områden.” (Motion 2004/05:Ub 390) 
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Eftersom den progressiva traditionen är sammanlänkad med den svenska enhetsskolan kan, 
utifrån ett vänsterperspektiv, valfriheten (det vill säga friskolorna) ses som den traditionella 
skolans renässans; realskoletradition i modern tappning.  
 
Men kritik mot den progressiva skolan kommer även från vänster. Ett vanligt argument mot 
”flumskolan” både från höger och vänster är att fria arbetsformer och avsaknad av ordning 
och struktur drabbar barnen från studieovana miljöer; arbetarklassens barn. Under arbetet med 
denna studie, våren 2007, har vi fördjupat oss i den skolpolitiska debatten och vi upptäckte 
förändringar inom den socialdemokratiska skolpolitiken. I en debattartikel i Dagens Nyheter 
den 14 april 2007 skriver förra skolministern Ylva Johansson:  
 

”Skolans kunskapsuppdrag är dess huvuduppgift. Det är hur skolan lyckas med elevernas lärande 
som avgör dess legitimitet. Socialdemokratin har under en tid uppfattats som ett parti som inte 
fullt ut sätter lärandet och kunskapen i centrum för skolans uppdrag och som inte tillräckligt väl 
lyckats skapa förutsättningar för alla elevers maximala lärande (…) Det är inte rimligt av 
socialdemokratin att värdera förskollärare och fritidspedagoger högre än adjunkter och 
ämneslärare. Lika orimligt är att överbetona skolans omsorgsuppgift och värdegrund på bekostnad 
av kunskapsinhämtning och fostran.” (Johansson, 2007)  
 

 
 
5.2.4 Risken med en polariserad skoldebatt  
 
Vad får då den tydliga polarisering mellan de olika utbildningstraditionerna på politisk nivå 
för konsekvenser i skolans verklighet, där i alla fall de lärare vi intervjuat visat på en mer 
nyanserad hållning? Om vi vart fjärde år får en ny regering med en ny skolpolitik, nya 
läroplaner och nya betygsystem etc., är det inte särskilt rimligt att tro att lärarna skall anpassa 
sig efter dessa svängningar, särskilt inte då politiken skiljer sig mellan blocken på flera 
väsentliga punkter. Skolan är en trög organisation. Lärare byter inte arbetsmetoder vart fjärde 
år. Förutom på verksamhets- och rikspolitisk nivå är det av stor betydelse vad som sker på de 
pedagogiska institutioner där lärarna utbildas. Om politikerna ser dessa institutioner som 
lekstugor för flumpedagoger eller om de politiska besluten inte är väl förankrade hos lärarna 
skapas en klyfta mellan lärare, lärarutbildning och skolpolitiker. En sådan klyfta kan medföra 
en riktig flumskola. Att skapa en skoldebatt med låsta positioner riskerar att förstärka dessa 
klyftor. Under arbetet med denna studie finner vi i pedagogisk litteratur en frustration över 
dessa motsättningar. Behöver de alls finnas, eller betonar de inte bara olika perspektiv av 
undervisningsproblematiken? (Afrwedson & Afrwedson, 1991 s. 139).   
 
 
5.3 Implikationer av resultatet med avseende på vår yrkesutövning 
 
Vi avslutar denna diskussion med några reflektioner kring resultatets koppling till vår 
kommande yrkesutövning, vilket lika gärna skulle kunna vara ingången till en ny uppsats. 
Under arbetet med denna studie har vi nämligen gång efter annan diskuterat olika företeelser 
som vi båda träffat på under utbildningens gång i det verksamhetsförlagda lärandet och även 
vid lärarvikariat.  
 
För den av oss som är musiklärare är klassrumsklimatet ett ständigt aktuellt ämne. Klasslärare 
i musik i grundskolan är för somliga synonymt med tinnitus och spruckna stämband. Våra 
associationer härleds snarare till glada och kreativa barn. För att uppnå detta krävs dock ett 
ständigt arbete med klassrumsklimatet. Få aktiviteter har samma krav på ordning som när du 
stoppar instrument i händerna på 20 sjuåringar och skall få dem att skapa unison musik. Att ha 
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de rätta verktygen för att skapa denna ordning, oavsett om de bygger på goda relationer eller 
ordningsbetyg, är A och O.  
 
För den av oss som läst samhällskunskap och historia är föremålet för studien intressant även 
ur ett rent ämnesperspektiv. Att undersöka hur olika idétraditioner format den svenska skolan 
och kunna härleda dessa enda bak till Emilé. Och det politiska spelet om skolan är intressant 
ur både nationalekonomiska och statsvetenskapliga perspektiv. 
 
Gemensamt för oss båda är att vi i en undervisningssituation skall fånga elevers intresse. Och 
om vi skall tro de lärare vi intervjuat låter detta sig inte göras enbart med hjälp av läraryrkets 
inbyggda auktoritet; ”att bli en auktoritet är något man förtjänar av eleverna” (Lärare A).   
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Bilaga  

 

 
Intervjuunderlag 
 
Kön: 
Antal år som verksam lärare: 
Vilka årskurser undervisar du? 
Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
 
 
1. Hur upplever du lärandemiljön på skolan? 
 
 
 
 
2. Vad anser du vara orsakerna till en orolig lärandemiljö? 
 
 
 
3. Vilka åtgärder tror du skulle kunna förbättra lärandemiljön? 
 

 
 
4. Vad anser du om att inför skriftliga omdömen eller betyg i ordning och uppförande? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




