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Abstract

Do teachers’ expectations of their pupils become a part in the judgement of which 

grade a pupil will receive in the end? 

Several of the polical parties in Sweden have recently been argueing that teachers 

should be able to give pupils a grade in how they behave in school. Several newspapers 

also have reported that pupils today have gotten lower results for the last few years and 

more pupils do not get approved in all subjects. Because many of the studies about 

pupils results focus on the pupils’ skills, I deciced to focus on the teachers part in how a 

pupil get a better grade or not. 

In the study I have been looking at a small community in the south of Sweden. I have 

sent out a form that teachers in the community’s high schools have been asked to 

answer.  During the study I have also gone to these three schools and done four 

classroom observations at every school. There I have looked at the environment, how 

the teacher works and how the pupils react on the teacher’s way of behaving and vice 

versa. 

The results of this study has shown that there are more men that choose to include a 

pupils beahviour when deciding which grade she should get. There is also a tendency 

that shows that even if teachers themselves do or do not weigh in pupils behaviour, the 

teachers overall think that it´s more likely that their companions do so.

Keywords: Teachers expectations, behaviour, gender differences, environment
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1. Betygssystem och bedömning 

Skolverket presenterade 2007 en undersökning som visar att det är fler elever än 

någonsin som inte är behöriga till gymnasiet. I siffror innebär det att var tionde 

elev inte har uppnått alla mål.1 Vad är det då som gör att vissa elever blir 

godkända och inte andra? Det finns många tänkbara orsaker till att det ser ut som 

det gör. Några av de faktorer som kan tänkas påverka är följande: 

Förklaringsmodell 1

Bakgrundsfaktorer hos eleven                  Ramfaktorer i elevens omvärld

I skoldebatten idag finns det bland annat ett fokus på hur det kommer sig att 

flickor generellt sätt har högre betyg än pojkar.2 Det talas också om en så kallad 

betygsglidning som kan tänkas bero på uppkomsten av friskolor som har lett till 

en ökad konkurrens. Vidare visar studier på att lärare har en tendens att arbeta 

                                                
1 http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/9642;jsessionid=13833152069738AAAC109724531554C3
2 Mats Björnsson,  Kön och skolframgång (2005) s. 15ff (Skolverket)
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självständigt och inte sällan hör man att läroplanerna och kursmålen är svåra att 

tyda.3 Det finns ytterligare studier som visar att beroende på vilken social och 

etnisk bakgrund en elev har så lyckas hon olika bra i skolan.4 En elevs intresse för 

skolan och dess ämnen torde också ha en viss relevans. Det finns alltså ett flertal 

områden som verkar påverka en elevs slutgiltiga betyg och troligtvis är det inte 

bara en av alla dessa faktorer som styr, utan alla har en viss betydelse. I 

förklaringsmodell 1 på ovanstående sida, har jag inte tagit ställning till 

kategoriernas enskilda förklaringsvärde eller inbördes relationer. Vad gäller den 

här undersökningen har jag valt att koncentrera mig på om elevers uppförande kan 

tänkas påverka hur lärarna sätter sina betyg. Det finns forskning som tyder på 

detta, men frågan är då om det gäller även lärare i Ronneby kommun som jag 

studerar. Är lärarna själva medvetna om hur de betygsätter och hur de ser på ett 

eventuellt återinförande av ett specifikt ordningsbetyg?

I den svenska skolan har det sedan lång tid tillbaka funnits olika betygssystem och 

bland flera av dem har lärarna bedömt elevers uppförande på olika sätt i betygen. I 

det så kallade absoluta betygssystemet som infördes i början av 1800-talet och 

som fanns mer eller mindre fram till 1962, bedömde läraren utöver kunskaperna 

både psykiska och fysiska bedömningar. Systemet vidareutvecklades och lärarna 

började mer specifikt bedöma bärgning (ekonomisk förutsättning), seder och 

uppförande och ämneskunskaper med särskilt flitbetyg.5 Flera korrigeringar 

gjordes innan sekelskiftet och man tog bland annat bort bärgnings- och flitbetyget 

och istället kom det ett så kallat ordningsbetyg. Under den tiden man använde sig 

av det här systemet fanns det heller inga specifika regler att gå på när man 

betygsatte, utan det var upp till varje enskild lärare.6 År 1962 byttes successivt 

betygssystemet ut till det system som benämns som det normrelaterade 

siffersystemet.7 Betyget i ordning och uppförande fanns till en början kvar, men 

efter att betygssystemet kritiserats, gjordes en del förändringar, vilket ledde till att 

man bland annat tog bort det.8 En utredning föreslog att det relativa 

betygssystemet skulle tas bort och att man istället skulle jämföra eleven med sin 

                                                
3 Dan  C Lortie, Schoolteacher A Sociological Study  (Chicago 2002, 2:a uppl.), s. 146 och 192f
4 Björnsson, s. 19
5Bengt Selghed, Ännu icke godkänt (Malmö 2004), s. 43ff, Håkan Andersson, Varför betyg? Historiskt 
och aktuellt om betyg. (Lund 1999) s. 13ff
6 Selghed 2004,  s. 48
7 Selghed 2004, s. 53, Andersson, H 1999, s. 29 
8 Selghed 2004, s. 55, Andersson, H 1999, s. 24 
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egen utveckling istället för med andra.9 Året 1995/96 infördes istället dagens så 

kallade mål- och kunskapsrelaterade betygsystem.10 I detta skolsystem använder 

man sig av deltagande målstyrning, vilket innebär att man som varje skola och 

lärare är med och tolkar de öppna målen som är utarbetade på central nivå.11

Problemen som uppstår vid den här typen av betygssystem är att tolkningarna för 

hur betygen skall sättas blir många, vilket i sin tur innebär att man kan ifrågasätta 

betygens jämförbarhet. En jämförbarhet i ett betygssystem är ett måste då betygen 

många gånger används i urvalsprocessen till utbildningar.12

1.1 Dagens skola

I årskurs 8 får eleverna sina första betyg och i årskurs 9 får eleverna några av de 

viktigaste betygen. Då får de nämligen betyg för att söka till det gymnasieprogram som 

eleven vill gå på. Trots det visar flera undersökningar att dagens elever inte når upp till 

målen/behörigheten, och framförallt gäller det pojkar.13 Sämre betyg innebär vanligtvis 

att elever inte kommer in på sina förstahandsval.14 I år var det cirka 88,6% av eleverna i 

Sverige som var behöriga att påbörja ett nationellt gymnasieprogram. Det innebär att det 

var mer än var tionde elev som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen.15 Om man i 

övrigt inte klarar av kärnämnen som svenska, engelska och matematik, finns det en 

överhängande risk att eleverna får läsa in ämnet över sommaren. I de skolor där inte 

sommarläsning erbjuds så får eleverna gå det individuella programmet om de vill läsa 

vidare på gymnasiet.16 I Ronneby kommun, som är den kommun jag utgår ifrån när jag 

skriver, har eleverna garanti att de kommer in på sina förstahandsval. I de kommuner 

som det inte finns en garanti att eleverna kommer in på sitt förstahandsval, finns risken 

också att eleverna läser ett program som de inte är lika intresserade av.17 De är många 

elever runt omkring i landet som idag inte når upp till målen, både flickor och pojkar, 

dock så är Ronneby kommun en av de skolorna i Sverige med störst betygsskillnad 

                                                
9 Selghed 2004, s. 65 (s. 152)
10 Selgeged 2004, s. 67, Andersson, H 1999, s. 54
11 Selghed 2004, s. 67, Andersson, H 1999, s. 58f
12 Selghed 2004, s. 68f
13 Björnsson,  s. 10 , Per Gerrevall, Bedömning  
https://www2.student.vxu.se/kurs/GAP235/2006/VT/4051/m/bedomning_per_g_06. (2006), s. 25. 
Tommy Ahlquist & Inger Hjort, 2004 Kvalitetsredovisning. (Ronneby 2005) s. 31. 
http://www.ronneby.se/utbildning/fog/Kval2004.pdf
14 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=268523
15 http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/9642;jsessionid=13833152069738AAAC109724531554C3
16 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=351175
17 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=268523 och http://www.sr.se/cgi-
bin/jamtland/nyheter/artikel.asp?artikel=890138



Sida 4 av 53

mellan flickor och pojkar. 18 Emellertid borde inte fokus ligga på könsskillnaden, utan 

istället på hur man i skolan skall lyckas fånga upp de elever som lyckas mindre bra, 

oavsett kön. Alla elever har rätt till en bra utbildning som hjälper dem att nå sina mål, 

oavsett om de är en flicka eller en pojke. Varje elev som inte lyckas med att nå sina mål, 

innebär också ett misslyckande för den svenska skolan.

Som framgått tidigare så är betyg i ordning och uppförande borttaget. Läser man 

emellertid i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) framgår det bland annat att en stor del av lärarrollen innebär att 

hjälpa till att fostra eleverna. Det står bland annat följande:

”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.”19   

Trots att det därmed finns en tydlig uppgift för lärarna att hjälpa familjerna att fostra 

deras barn, så skriver Skolverket att en lärare inte får sätta betyg i ordning och 

uppförande.20 Detta leder oss med andra ord vidare till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien är främst att undersöka om det finns en skillnad i hur lärare i 

Ronneby kommun agerar när de betygsätter en elev. Finns det en risk att lärare i sin 

yrkesroll, inkluderar elevens uppförande i en bedömning?

Frågor som ligger till grund för enkäten och som tar sin utgångspunkt i uppsatsens 

stomme är följande: 

 Skiljer sig betygstänkandet åt mellan olika lärare och på vilket sätt?

                                                
18 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=268523 och 
http://www.skolverket.se/sb/d/1773/a/8667
19 Lärarförbundet, Lärarens handbok (2001 Stockholm), s. 11
20 http://www.skolverket.se/sb/d/1491#listAnchor7039



Sida 5 av 53

 Anser lärarna att deras kollegor agerar annorlunda vad gäller betygsättning, 

gentemot hur de själva handlar? 

 Finns det en önskan om att återgå till betygssystem där ordningsbetyg är en egen 

      kategori?

1.3 Disposition

I kapitel två redovisar jag de teoretiska utgångspunkterna som jag haft, därav 

tidigare forskning och den teori jag avser pröva. Det fjärde kapitlet omfattar 

vilken metod som jag använt mig av under arbetets gång och här tar jag också upp 

metodologiska problem som uppstått. Redovisning av resultatet vad gäller enkäten 

och observationerna kommer sedan i kapitel fem tillsammans med en analys. I 

kapitel sex förs en diskussion kring arbetets resultat och därefter avslutas arbetet 

med kapitel sju som utgörs av en sammanfattning.

2. Tidigare forskning

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom den tidigare forskning som kan tänkas vara 

relevant för studiens syfte. Som jag nämnt innan, så finns det inte bara en faktor som 

avgör vad en lärare betygsätter utan flera. Det är därför av vikt att från början titta på 

flera olika tänkbara infallsvinklar och utifrån det sortera vilka som är mest relevanta i 

förhållande till studiens syfte. 

2.1 Studier om betygsskillnader och betygssättning

”Bedömningar är något som alltid förekommit och förekommer i mötet människor 

emellan. Bedömningar görs ständigt och av alla. Det är ett allmänmänskligt drag. Vi 

bedömer andra och bedöms av andra i olika avseenden genom livet…”21

Selgehed menar emellertid att de bedömningar som görs utifrån en elevs färdigheter och 

kunskaper under en utbildning, som lärare gör för att kunna sätta ett betyg, är något som 

uppkommit på senare tid.22 Flertalet studier visar att det inte bara är provresultat som 

vägs in vid betygssättningen:

                                                
21 Selghed 2004, s. 43
22 Selghed 2004, s. 43
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Enligt en av skolverkets studier från 1998 påvisas att det fortfarande är betygsskillnader 

mellan könen, men även att betygen skiljer sig mycket åt mellan olika skolor i 

Sverige.23 Idag har vi ett betygssystem som inte skall ta med ordning och uppförande 

vid bedömning av en elevs betyg. Trots det visar flertalet studier att elever som presterat 

bra, men inte varit närvarande, ofta riskerar att inte få något betyg.24

En annan studie från 2000 visar att antalet elever som inte klarade målen har ökat om 

man jämför elever som gick ut högstadiet 1999 med de elever som gick ut 1998.25 Ändå 

så yttrar flertalet lärare att de hellre friar än fäller om en elev ligger på gränsen mellan

icke godkänd och godkänd.26 Enligt statistik som Mats Björnsson visar var det under 

läsåret 2003/2004 12 procent av pojkarna som ej nått behörighet till gymnasieskolan 

och bland flickor var det 9 procent.27 Studerar man motsvarande statistik för läsåret 

2004/2005 syns en ökning bland både pojkar och flickor som inte är behöriga till 

gymnasieskolan.28

En av de intervjuade lärarna menar att det som vägs in vid betygssättningen är följande:

”summa summarum; attityden, ansträngning och prestation”29

En tredje studie visar att lärarna påverkas av flertalet kriterier när de skall bedöma, 

bland annat elevernas bakgrund och lärande samt lärarnas egna gillanden vad gällde 

klassrumssituationen, undervisning och lärande.30

En opublicerad studie av det föregående betygssystemet visar att följande vägdes in hos 

eleven vid betygsbestämning; ambition, ansvar, arbetskapacitet, engagemang, intresse, 

kreativitet, närvaro, noggrannhet, med mera utöver färdigheter och kunskaper.31 Det 

kommenterar Selghed enligt följande: ”På något sätt tycks det som om de tidigare 

betygen i uppförande och ordning inte försvunnit utan bakats in i ämnesbetygen. 

Återigen väcks frågor kring vad det är lärare urskiljer i betygssystemet och hur de 

                                                
23 Selghed 2004, s. 21 (Skolverket 1998a)
24 Selghed 2004, s. 21 (Skolverket 1998b)
25 Selghed 2004, s. 22 (Skolverket 2000c)
26 Selghed 2004, s. 22  
27 Björnsson 2005,  s. 10 (Skolverket)
28 Skolverket, Utbildningsresultat 2005 (Rapport 274)
http://www.skolverket.se/content/1/c4/52/46/r_274_3.pdf , sid. 22
29 Selghed 2004, s. 82 (Brookhart 1991, s. 36)
30 Selghed 2004, s. 83 (McMillan & Nash 2000)
31 Selghed 2004, s. 85 (Ds 1990:60)
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kopplar dessa instinkter till betygssättningen av sina elever.”32  Senare skriver Selghed 

att studien visar att lärarna många gånger sätter betyg utifrån elevernas agerande. 

Handlar det om exempelvis ett ”icke önskvärt beteende” inverkar det negativt på 

betyget och tvärtom. I en annan intervju framkommer följande: 

”I - Men den som egentligen presterar rätt bra i matematik, men inte sköter 

hemuppgifter och är ohyfsad till och med på lektionen och alltihop det där, påverkar det 

betyget?

S - Ja, det gör det.

I - Det är svårt att separera detta?

S - Ja, det är mycket svårt att separera det…Men jag tror, att den som vill, men inte 

kan, kan komma före den som kan, men inte vill…Så är det nog. Jag menar, den här 

strulpellen, han skriver lite så här hur som helst i boken, men det han skriver är 

egentligen rätt och den där flickan som skriver väldigt snyggt i boken och det ser snyggt 

och prydligt ut, men inte en siffra rätt. Då är det lätt, att man faller för ögats fröjd.”33  

Selghed skriver vidare att 25% av de intervjuade lärarna erkänner att de bland annat 

väger in elevens beteende, men att färdigheter och kunskaper ses som det viktigaste vid 

en bedömning. Flertalet studier världen över pekar dock åt samma riktning, att det är i 

princip omöjligt att inte väga in saker som inte har med elevens kunskap att göra. 

Vidare finns det de lärare som skulle vilja återinföra betyg i uppförande och ordning.34

I en studie som handlar om de omstruktureringar som skett inom skolan har man bland 

annat kommit fram till att det skapats ett friutrymme i skolan, vilket beskrivs på 

följande sätt: ”Det friutrymmet som här formulerats förefaller ha givit lärarna legitimitet 

att fullfölja sina egna lärarprojekt oavsett vilka propåer som kommer ifrån 

statsmakterna. Antingen finner man stöd för det egna förhållningssättet eller så 

sanktionerar man det egna avståndstagandet i de fall man inte instämmer med de nya 

innovationerna. Men friutrymmet ger också möjlighet att tänka i nya banor och finna 

nya egna vägar i lärargärningen. /…/ Friutrymmet ger möjlighet att bibehålla det man 

                                                
32 Selghed 2004, s. 85
33 Selghed 2004, s. 163f
34 Selghed 2004, s. 196f
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som lärare själv tror är rätt och riktigt, att kunna värja sig ifrån idéer man inte samtycker 

med, eller att få utrymme att så att säga ”köra sitt eget race”.35

2.2 Tecken på brister i skolan 

I en av de studierna som beskrivs i boken Schoolteacher, framstår det bland annat som 

om ett tydligt särdrag för lärarna som yrkesgrupp, är att de till största delen arbetar 

själva och inte ger varandra konstruktiv kritik. Det framgår också i en av 

undersökningarna att så många som 45 procent hade ingen kontakt alls med andra lärare 

under de kurser de arbetade med. Dock hade 25 procent mycket kontakt, och 32 procent 

hade någon form av kontakt med andra lärare.36  Det blir också tydligt att då lärarna 

arbetar mycket ensamma är det svårt för dem att veta att de arbetar mot samma mål, 

särskilt då det är en svårighet att tolka de riktlinjer och mål som ges.37 Lortie beskriver 

även rektorns roll och hur lärarna ser på den, vilket vidare visar ytterligare glapp i 

skolans vardag. Rektorn tar inte beslutet om vad som skall implementeras, däremot tar 

han många små beslut, som påverkar, hur klasserna skall se ut och vilka medel som 

skall köpas in till skolan, vilka påverkar varje klassrumssituation på olika sätt. Rektorn 

är visserligen också den som har det slutgiltiga ordet och det är dit som föräldrarna 

kommer om de anser att deras barn har blivit fel behandlat. När lärare beskriver rektorns 

roll, verkar de flesta överensstämma med att rektorn har rätt att förvänta sig vad som 

skall göras, men inte på vilket sätt. Samtidigt anser lärarna att rektorn förväntar sig att 

varje lärare gör det han tror är bäst.38

2.3 Förändringar i skolan 

Många lärare har enligt Lipsky (1980), fått genomgå en rad förändringar inom 

skolvärlden. En av dem är att klasserna blivit större, vilket innebär mindre tid för varje

enskild elev.39 Idag finns det även en ny skollag som innebär att elever som har behov 

av särskilt stöd skall integreras i de ”vanliga” klasserna som finns på skolorna.40   

                                                
35 Selghed 2004, s. 15 (Falkner 1997)
36 Lortie 2002, s. 192f
37 Lortie 2002, s. 146
38 Lortie 2002, s. 196-200
39 Michael Lipsky, Street-level bureacracy - Dilemmas of the individual in public services, (1980 New 
York), s. 40ff
40 Andy Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, (Lund 1998), s. 137
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”Det har blivit så annorlunda att vara lärare. Det är numera så mycket socialt arbete 

som vi aldrig hade tidigare. Så många problem, beteendemässiga och sociala, som finns 

där i klassrummet och som du måste ta itu med innan du överhuvudtaget kan börja 

undervisa…”41

Stressen för lärarna i grundskolan har ökat inte bara på grund av ovanstående faktorer 

utan även på grund av att människor runtomkring, såsom skolledningen och många 

föräldrar, kräver bra resultat. Samtidigt som det också framkommer att lärare ifrån olika 

länder många gånger också har höga krav på sig själva.42

”Du får hela tiden höra att du har ansvar för eleverna. Du ska veta var de är och vad 

de har för sig. Du ska klara av att lägga upp undervisningen så att det passar för alla 

nivåer i klassen. Det är inte bara att säga: I dag ska vi läsa den här berättelsen! Det 

handlar om att avgöra vem som ska läsa den och vad jag ska göra med den som inte 

kan…”43

2.4 Pygmalioneffekten i skolan

En studie som är gjord i Chicago (1952) visar att lärare undervisar på olika sätt, 

beroende på vilken social klass som eleverna kommer ifrån. Samma studie visar också 

att lärare som arbetar med elever från en lägre social klass förväntar sig mindre av dem 

än om de hade haft en skolklass som kommer ifrån en högre social klass. Samtidigt 

framgår det också att lärare som jobbar i områden med elever ifrån en lägre social klass, 

har en förmåga att omplacera sig till ett ”bättre” område så snart som möjligt.44 En 

annan studie som tas upp visar upp liknande drag som att lärarna stigmatiserar eleverna 

utifrån vilken social klass de tillhör och etncitet, samt vilka kläder de har på sig. 

Eleverna blir med andra ord behandlade utifrån deras etnicitet och klasstillhörighet.45

Vidare så gjorde författarna Rosenthal och Jacobson en egen studie där de undersökte 

huruvida en lärares förväntningar på en enskild elev, påverkade hur eleven presterade i 

skolan.46 Studien kom fram till att så var fallet, vilket innebär att om en lärare förväntar 

                                                
41 Hargreaves 1998, s. 137
42 Hargreaves 1998, s. 138f (P Broadfoot & M Osborn, British Journal of Sociology and Education 9 
(3),1988, s. 265-287)
43 Hargreaves 1998, s. 138
44 Robert Rosenthal & Leonore Jacobson, Pygmalion in the classroom – Teachers expectation and Pupils´ 
Individual Development, (1992, USA), s. 51 (Becker, 1952) 
45 Rosenthal & Jacobson 1992, (Davis & Dollard, 1940), s. 51
46 Rosenthal & Jacobson 1992, s. 61-71
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sig att en elev skall utvecklas intellektuellt, så kommer han med största sannolikhet 

också att göra det. Detta innebär också att om en lärare förväntar sig att en elev inte 

kommer att utvecklas särskilt mycket, kommer detta också troligtvis att ske.47

2.5 Värdepedagogik i skolan

I skolan talar Thornberg om att utöver den värdepedgogik som syns i läroplanen så finns 

det också en osynlig sådan. Med det menar Thornberg att den skildras exempelvis 

genom hur en lärare planerar lektioner, vad lärarna bestämmer sig för att uppmuntra och 

hur de bemöter olika elever.48 Detta är sådant som varken elever eller lärare alltid är 

medvetna om och kan klassas som den dolda läroplanen.49 Thornberg diskuterar även 

värdepedagogikens implicita respektive explicita sida. Den explicita tar sig form genom 

att exempelvis lärarna ger eleverna en ökad förståelse för hur man exempelvis skall bete 

sig mot andra. Den implicita uttrycks istället genom bland annat följande: 

”När lärare genom attityder och bemötanden medierar värden som de inte har 

explicitgjort, att till exempel systematiskt hantera konflikter mellan elever på ett sätt 

som innebär att vissa elever alltid skuldbeläggs och missgynnas på grund av lärares 

attityder till eller föreställningar om dess elever. Genom detta medierar läraren bland 

annat att alla inte har rätt till samma prövning, att allas röst, intressen eller perspektiv 

inte är lika mycket värda och att det är helt i sin ordning om konflikthantering bygger 

på dessa värden.”50

2.6 Pygmalioneffekten

I USA kom det under slutet av 1960-talet ut en kritikerrosad bok, som ansåg att 

förklaringen till varför vissa elever gör bättre ifrån sig i skolan än andra har att göra med 

lärarnas förväntningar på eleven. Trots kritik vad bland annat gäller tillvägagångssättet 

av den här studien, så har den lett vidare till flertalet andra studier om huruvida 

Pygmalioneffekten existerar eller ej.51 Det som forskare enats om under senare studier 

är att ”lärarens positiva och negativa förväntningar påverkar elevernas beteende och 

prestationer…”. För att också kunna visa det har följande två frågeställningar varit 

                                                
47 Rosenthal & Jacobson 1992, s. 98, 121, 174-182
48 Thornberg, 2004, s. 105, I: Jackson 1968; Jackson, Boostrom & Hansen 1993 , Jackson m fl 1993, 
Hansen 2001
49 Thornberg, 2004, s. 105, I: Halstead & Taylor 2000, Jackson 1968, Purpel & Ryan 1983, Halstead 
1996.
50 Thornberg, 2004, s. 106f
51 Håkan Jenner, Motivation och motivationsarbete i skola och behandling, (2004, Stockholm), s. 65ff
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viktiga att besvara. Den första är hur formas förväntningar och den andra är hur 

förmedlas förväntningar? Vad man kan se här är att det verkar som att det finns en risk 

att pedagogerna tar ett steg ur sin lärarroll och värdesätter eleverna utifrån hur en 

”vanlig” individ hade gjort, det vill säga inte utifrån sin professionella roll.52 I detta 

sammanhang talar forskarna Baker och Christ om specifika fallgropar som pedagogen 

kan hamna i om hon inte är observant, vilka exempelvis är följande: 

”Människor betraktar andra utifrån den egna personligheten.” 

- Med detta menas att man som lärare värderar elevens egenskaper i förhållande till sig 

själv. Är man själv lugn så värdesätter man lugna elever högre än ”aktiva”.

”Människor skapar stabila intryck på basis av begränsad information.”

- En pedagog grundar sina föreställningar inte bara utifrån möten med elevens syskon 

och/eller föräldrar, utan även som så många andra utifrån sitt första möte med eleven 

där de framförallt tittar på uppförande och utseende.53

Hur förmedlas då förväntningarna till eleverna? Två andra forskare vid namn Brophy 

och Good utgick ifrån några specifika riktlinjer i sina studier där de kom fram till att det 

i de flesta fall stämde med verkligheten. Här är ett exempel:

- De elever som hade mer positiva förväntningar på sig, fick inte bara mer beröm utan 

var också mer aktiva.54 Det som också är viktigt att tillägga är att elever uppfattar 

samma budskap på olika sätt. Forskaren Rogers menar att för att en förväntning skall 

överföras, så handlar det inte främst om hur mycket beröm en lärare gett, utan hur 

eleven uppfattar det som läraren vill framföra. Ett exempel som ges är om en lärare ger 

mycket beröm till en elev, där eleven själv anser att uppgiften var lätt. Detta kan 

innebära att eleven upplever berömmet som att läraren värderar eleven lågt eller 

uppvisar falskhet. Vidare menar forskaren Meyer att det viktigaste inte är att kritik ges, 

utan med vilken avsikt och hur den ges.55   

Givetvis är det också som så att alla pedagoger inte är likadana och här har det bland 

annat urskiljts tre olika lärartyper vad gäller förväntningar om eleverna. 

                                                
52 Jenner 2004, s. 70 
53 Jenner 2004, s. 70ff
54 Jenner 2004, s. 71
55 Jenner 2004, s. 72ff
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A. Det finns de lärare som bortser ifrån elevernas tidigare resultat och liknande och 

försöker göra en egen bedömning av eleven. Den här typen av lärare är också väl insatt i 

vilket innehåll som skall finnas i ämnet och mål som skall uppfyllas. Här finns det en 

chans att de lågpresterande eleverna får högre förväntningar på sig. 

B. Kategori B handlar istället om de lärare som gärna använder sig av stereotypa 

förväntningar som är baserade på betyg. Det innebär vidare att till skillnad från kategori 

A, så ger förväntningarna på de lågpresterande negativa konsekvenser. 

C. De här lärarna hamnar någonstans mellan grupp A och B och förväntningarna är här 

relativt flexibla. Detta innebär att de nuvarande skillnaderna mellan låg- och 

högpresterande elever kommer i största grad finnas kvar.56   

2.7 Värdepedagogik

Det som symboliserar värdepedagogiken är den process som sker när lärare och skola 

på ett eller annat sätt förmedlar samhällets normer och värderingar och dess eventuella 

påverkan på eleverna.57 Det finns flera olika riktningar inom den så kallade 

värdepedagogiken, men där framförallt tre riktningar kan urskiljas, varav den ena kallas 

för traditionalistisk och den andra som konstruktivistisk eller progressiv, samt den tredje 

som klassas som den kritiska. Vad gäller den förstnämnda så utgår den ifrån en slags 

överföringsmodell som innebär att det finns vissa moraliska värden som lärarna bör 

överföra till sina elever. Dessa värden anses vara det som ser till att medlemmarna i ett 

samhälle, hålls samman med samhället/kulturen i sig.58 Att överföra de moraliska 

värdena, kan bland annat ske genom att använda sig av belöningar och bestraffningar.59

Vidare handlar den traditionalistiska värdepedagogiken om att fostra ungdomar till att 

bli goda människor.60 Om en lärare därmed försöker påverka en elevs beteende genom 

diverse belöningar och bestraffningar, så kan det anses skildra den så kallade auktoritära 

                                                
56 Jenner 2004, s. 75f
57 Robert Thornberg, Värdepedagogik i skolans vardag –Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever,
(2006 Linköping), s. 3f (Dewey  1997) och Robert Thornberg, Värdepedagogik i Pedagogisk Forskning i 
Sverige 2004 årg 9 nr 2, s 99, 104 
58 Thornberg 2006, s. 3f (Bernstein 2000, Giroux & Penna 1983, Popkewitz 1998, Veugelers & Vedder 
2003)
59 Thornberg 2006, s3 (Solomon, D., Watson, M, & Battistich, V.A., Teching and schooling effects on 
moral/prosocial development. (2001 Washington D C ) i V. Richardson, Handbook of research on 
teaching, 4 upp. s. 566-603 )., s.3 (570ff
60 Thornberg 2006, (Baumrind 2005, Nucci 2006), s. 3
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fostransstilen.61 Den andra riktningen utgår istället från att resonera och diskutera med 

eleverna kring aktuella moraliska frågor. Här handlar det om att motivera varför de 

moraliska värdena bör följas, vilket därmed ger en ökad förståelse för hur eleverna bör 

agera.62 De som arbetar utifrån den konstruktivistiska modellen anser också att för att nå 

ett bättre resultat bland eleverna vad gäller de moraliska värdena så, är det desto 

viktigare att lärarna behandlar eleverna på ett korrekt sätt.63 Den så kallade kritiska 

riktningen utgår ifrån att det finns en moralisk påverkan i skolan som resulterar i 

långsiktiga följder, vilka vi inte tänker på. Den här påverkan sker framförallt genom den 

dolda läroplanen och en form av disciplinering. Utifrån ett neo-marxistiskt perspektiv 

menas här med den dolda läroplanen, att skolorna bär ansvaret för att återge och bevara 

accepterade värden och normer.64 Är det istället med utgångspunkt i ett postmodernt 

perspektiv, så menas det istället att eleverna tillägnar sig den genom diverse samspel, 

vilka hjälper eleverna att utveckla sig själva.65 Vidare sker detta genom att via 

övervakning och disciplinering belöna det regelrätta och bestraffa det som anses vara 

avvikande.66

2.8 Närbyråkrater och implementering

Begreppet implementering handlar om att beslut som är tagna av politiker genomförs i 

verkligheten genom olika handlingar.67 Till en början kan det vara av vikt att visa en 

överblick av hur en sådan process kan tänkas se ut. Lundqvist (1992) talar här om 

förvaltningen i den politiska styrningskedja som består av fyra olika grupper. Den första

gruppen är politikerna som beslutar om olika åtgärder som skall genomföras. Vidare 

kommer grupp två som består av dem som är förvaltningsverksamma, som främst är 

tjänstemän och vilka som utför de olika åtgärderna. Grupp tre är intressenterna, det vill 

säga alla som är intresserade av processen som sker, vilka kan vara både massmedia, 

politiska partier och andra. Den sista gruppen består av samtliga samhällsmedlemmar i 

respektive samhälle och som mer eller mindre påverkas av eller kan tänkas påverka det 

som sker i den offentliga verksamheten. Lundqvist skriver vidare om den så kallade 

implementeringsstyrningen (skildras av de grövre pilarna) som även den består av olika 

undergrupper, vilka är följande förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och till sist
                                                
61 Thornberg 2006, (Baumrind 1989), s. 3
62 Thornberg 2006, (Power, Higgins & Kohlberg, 1989), s. 4
63 Thornberg 2006, (Solomon, m.fl.) s. 4
64 Thornberg 2006, (Giroux & Penna 1983), , s. 4f
65 Thornberg 2006, s. 5 ( Skelton, 1997)
66 Thornberg 2006, s. 5 ( Focault, 2001)
67 Lennart Lundqvist, Förvaltning, stat och samhälle, (1992 Lund), s. 12
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samhällsstyrning. Förvaltningsstyrning sker genom att rikspolitiker styr förvaltningen 

genom riksdag och regering. Organisationsstyrning innebär istället att det är 

förvaltningens interna styrning. Här är det alltså de överordnande tjänstemän eller 

förvaltningsorgan som styr de underordnande. Inom samhällsstyrningen så är det istället 

med utgångspunkt i att det är förvaltningen eller med största sannolikhet tjänstemannen 

som utför implementeringen som här styr samhällsmedlemmarna. Vidare skriver 

Lundqvist att det är svårt att veta var den slutgiltiga makten finns i kedjan och även om 

de olika styrningsprocesserna har lagen att följa så finns det flertalet svårigheter med 

hur och i vilken grad som implementeringen sker, vilket jag återkommer till lite senare i 

stycket.68  

Figur 1.

69Förvaltningen i den parlamentariska styrningskedjan.

Lipsky skriver om begreppet Street-level bureaucrats eller de så kallade 

närbyråkraterna. Han menar att de som tillhör den kategorin är de som arbetar inom 

offentlig organisation och som interagerar direkt med människor i sitt jobb. Vidare utgår 

Lipsky ifrån fem punkter som ofta inkluderas i en närbyråkrats arbete, vilka kan 

sammanfattas på följande sätt. Resurserna som finns tillgängliga för en närbyråkrat i 

arbetet är ofta bristfälliga, vilket innebär att det blir svårt att utföra sin arbetsuppgift i 

full skala. Samtidigt så finns det en tendens att desto fler tjänster som erbjuds av 

exempelvis en kommun, desto mer ökar målgruppens behov av tjänster. Vidare så har 

målsättningar som sätts upp för respektive yrke, en förmåga att vara vaga och 

                                                
68 Lundqvist 1992, s. 70ff 
69 Lundqvist 1992, s. 71
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dubbeltydiga, samt i vissa fall även motsägelsefulla. När det gäller nästa punkt så tar 

Lipsky upp följande. Det är oftast svårt eller till och med omöjligt att mäta en persons 

utförande i förhållande till de mål som skall ha uppfyllts. Slutligen menar Lipsky också 

att personen som agerar utifrån målsättningarna är så att säga ofrivillig. Detta då det inte 

är personen själv ifråga som tagit själva beslutet. Utan beslutet har tagits av någon 

annan som inte arbetar i samma miljö som beslutet berörs av, som exempelvis en 

politiker. 70

Exempel på yrkeskategorier som anses tillhöra kategorin närbyråkrater är lärare, poliser 

och socialarbetare.71 Det som är speciellt för närbyråkraterna är att de har möjligheten 

att organisera och styra sina egna arbeten, det vill säga att de som lärare exempelvis kan 

bestämma vem som skall stängas av och inte.72  Närbyråkraterna arbetar också under 

sådana förhållanden där det är svårt att följa en specifik ram då det krävs att besluten 

anpassas efter den konkreta situationen, då ingen situation är den andra lik.73 En 

närbyråkrat försöker givetvis utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt, men det innebär 

också att han utgår ifrån personliga värderingar. Detta kan exempelvis ske genom att en 

lärare anser att vissa elever behöver mer stöd än andra och till exempel så måste läraren 

också kunna agera snabbt på plats.74 Här kan vi då tala om 

implementeringsproblematiken, som innebär att de politiska besluten riskerar att inte 

genomföras som det var tänkt.75 Författarna Blomqvist och Rothstein skriver att 

implementeringen inte får riskera att principen ”respekten för alla människors lika 

värde” blir negativt drabbad. Vidare skriver de att en person inte får riskera att därmed 

gynna vissa och inte andra beroende på specifika egenskaper.76 På grund av att besluten 

tas av politiker på en högre nivå och grovjobbet utförs av de så kallade närbyråkraterna 

så blir det också svårt att kontrollera att den implementeringen som skall ske, sker på 

rätt sätt. 77 Ytterligare att ta i beaktande är också att exempelvis elever och patienter 

befinner sig i underläge och då varken de, eller politikerna har närbyråkraternas 

yrkesexpertis, så kan det vara extra svårt att en närbyråkrat som misslyckats med sitt 

                                                
70 Lipsky 1980, s. 27f
71 Lipsky 1980, s. 3
72 Lipsky 1980, s. 13
73 Lipsky 1980, s. 15, Paula Blomqvist & Bo Rothstein, Välfärdsstatens nya ansikte – Demokrat och 
marknadsreformer inom den offentliga sektorn, (2000 Stockholm), s. 16

74 Lipsky 1980, s. 30,144f och 122, Bo Rothstein, Politik som organisation – Förvaltningspolitikens 
grundproblem, (Stockholm 2005, 3:e uppl.), s. 22 (Anders Sannerstedt)
75 Rothstein 2005, s. 19 (Sannerstedt)
76 Blomqvist & Rothstein 2000, s. 25-30 
77 Blomqvist & Rothstein 2000, s. 16
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uppdrag blir ”upptäckt”.78  För att implementeringen skall ha större chanser att lyckas 

krävs det därför att personen som tillämpar beslutet, har förstått själva beslutet, det vill 

säga om han tolkat det rätt och därmed förstått vilket slutresultat som önskas. 

Exempelvis nämner Lipsky att målen som skall uppnås många gånger kan vara diffusa. 

Skall en lärare till exempel lära eleverna allmänna kunskapsgrunder, sociala roller eller 

försöka uppnå kommande arbetsgivares krav? Tillämparen måste också ha möjlighet att 

kunna utföra beslutet, det vill säga ha tillgång till de resurser som krävs, ha rätt kunskap 

och handlingsförmåga med mera. Lipsky nämner här exempelvis att närbyråkrater ofta 

har ett stort ansvarsområde och att det blir allt vanligare att de får mindre resurser och 

mindre tid. Ett exempel på detta är att lärare har stora klasser, vilket resulterar i att varje 

enskild elev får mindre tid med läraren enskilt. Mycket tid går också åt till pappersjobb, 

vilket ytterligare minimerar tiden med att arbeta med eleverna, som i lärarens fall. Det 

blir också allt vanligare att det går åt mer tid till att hålla ordning, vilket innebär mindre 

tid för undervisning. Slutligen är det också viktigt att tillämparen vill realisera beslutet. 
79 Det är viktigt att poängtera som Lundqvist skriver att det finns olika typer av 

precision i styrningen. Desto högre precision, desto mindre handlingsfrihet finns det för 

personen eller organisationen som utför själva implementeringen och ju mindre 

precision desto högre handlingsfrihet.80 För att politikerna som beslutat om en viss 

åtgärd skall kunna se om implementeringen skett, kan det vara bra om det sker någon 

form av efterkontroll. Emellertid så innebär en efterkontroll inte alltid något positivt då 

detta kan ske i andra syften såsom att undvika känslig kritik, visa att det är öppna för 

förändringar etcetera.81

I det här avsnittet har jag tagit upp flera olika tänkbara förklaringar till svaren på de 

frågor som jag ställt mig i studien. Emellertid så finner jag att vissa av de här teorierna 

och tidigare studier har en större relevans än andra och jag kommer fortsättningsvis att 

utgå ifrån följande: Pygmalioneffekten, värdepedagogik, närbyråkrater och 

implementering. Anledningen till att jag valt att gå vidare med just de här teorierna är då 

Pygmalioneffekten på ett tydligt sätt visar att det finns en risk att lärare i sin arbetsroll, 

medvetet eller omedvetet bedömer elever utifrån andra egenskaper än det som 

egentligen skall bedömas. Värdepedagogiken visar vidare på de diffusa regler som finns 

om vilka roller en lärare skall inta och i vilken utsträckning vad gäller 

                                                
78 Rothstein 2005, s. 22 (Sannerstedt)
79 Rothstein 2005, s.29, Lundqvist 1992, s. 75f, Lipsky 1980, s. 29ff, 40ff
80 Lundqvist 1992, s. 81f, Lipsky 1980, s. 40
81 Lundqvist 1992, s. 100
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fostransuppdraget. Ytterligare visar den på den så kallade dolda läroplanen som finns i 

skolan, en läroplan som eleverna inte alltid är medvetna om. Vad gäller teorierna om 

näbyråkrater och implementering så handlar det om att beslut som skall implementeras i 

skolans värld oftast tas av politiker som arbetar på en annan nivå. Eftersom de flesta 

politiker inte själva arbetar inom skolan kan det vara svårt att veta hur skolan egentligen 

ser ut och vad som krävs för att ett mål skall kunna nås. Närbyråkraterna måste snabbt 

kunna anpassa sin yrkesroll efter hur arbetsdagen ser ut, vilket kan riskera att den tänkta 

implementeringen inte sker.   

Detta innebär med andra ord att det behövs en kombination av flera teorier för att få 

svar på frågeställningarna, vilken kan beskrivas på följande sätt: 

Figur 2.
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3. Teori

I det här avsnittet kommer jag att förklara vilka teorier jag fortsättningsvis kommer att 

utgå ifrån och varför.

Det finns inte bara en enda faktor som förklarar varför en elevs betyg blir som det blir. 

För att förklara några av de effekter som kan tänkas påverka elevers olika betyg har jag 

valt att skapa en modell som utgår ifrån den tidigare forskningen som berör

värdepedagogik, pygmalioneffekten, närbyråkratin och implementeringen. Den 

inledande förklaringsmodellen i uppsatsen som presenterade tänkbara faktorer till hur 

betygsättning går till kan här vidarutvecklas och anpassas till uppsatsens specifika syfte. 

Förklaringsmodellen på nedanstående sida visar hur de här teorierna på ett eller annat 

sätt hänger ihop med varandra. Modellen är en utveckling av förklaringsmodell 1 och är 

därmed mer anpassad efter studiens syfte. Till en början kan vi se att elevens 

bakgrundsfaktorer nu utgår ifrån kunskap och fostran. Två faktorer som kommer att ha 

en mer eller mindre betydelse för hur eleven kommer att nå de uppsatta målen. Dessa 

två faktorer är också de som speglar den dubbla lärarrollen och gör processen 

komplicerad. Tidigare har nämnts att lärarna skall fostra eleven, samtidigt som 

betygssättningen inte skall sammankopplas med elevernas fostran. Flyttar vi oss då till 

ramfaktorerna så utgör steg nummer ett av implementeringsproblematiken, som utgår 

ifrån Lipsky´s tankar. Lärarrollen grundar sig till en början utefter den så kallade 

läroplanen, som grovt skissar vad en lärare skall utgå ifrån i sitt arbete. Bland annat så 

framgår det här att läraren skall sträva efter att vissa normer och värderingar skall 

efterföljas av eleverna, vilket resulterar i att en del av lärarrollen innebär en viss fostran 

av eleverna. Samtidigt så är ju den huvudsakliga uppgiften för lärare att lära ut ”ny” 

kunskap till eleverna.82 För att återgå till lärarrollen så handlar det här för läraren att 

tolka den läroplan som gäller. Lipsky talat bland annat om att närbyråkraten som i detta 

fall är läraren måste förstå innehållet och eftersom läroplanerna oftast är grovt skissade 

så betyder det också att det finns ett visst utrymme för ett antal olika tolkningar. Vidare 

handlar det om att läraren måste ha rätt kunskap för att kunna implementera läroplanen 

och kanske det viktigaste av allt är att läraren vill implementera den.83 Efter att läraren 

har tolkat läroplanen, så måste nu de uppsatta målen bearbetas utefter de lokala 

                                                
82 Lärarens handbok 2001, s. 39, 45f
83 Lipsky 1980, s. 29ff, 40ff
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förhållanden som läraren omges av. Det kan handla om att ta hänsyn till tiden, antalet 

elever och lärare, vilka möjligheter som finns på och utanför skolan. Många av skolans 

lokala förhållanden har givetvis sin utgångspunkt i skolans ekonomiska förutsättningar. 

Lipsky nämner här bland annat att det blir mer och mer vanligt att de lokala 

förhållanden försämras, vilket betyder att de går stick i stäv med vad som måste 

uppnås.84 Ytterligare skall nu normer och värderingar överföras till eleverna för att 

kunna uppnå de mål som eftersträvas i läroplanen. Här finns det som vi ser i modellen 

flera olika sätt att gå tillväga på. Olika lärare och skolor kan tänkas agera på olika sätt 

och anpassa överföringen av dessa normer på det sätt som de anser vara bäst lämpad. 

Det kan exempelvis handla om att visa eleverna vad som är rätt och fel genom att 

bestraffa och belöna. Andra sätt kan vara att resonera och diskutera kring vad som är 

rätt och fel, samt varför.85 Utöver de ”allmänna” normer och värderingar som finns, så 

får vi inte glömma bort att i slutändan så är det läraren som har den slutgiltiga ”makten” 

att avgöra vad som är rätt och inte, det vill säga vad det är som i detta fall skall 

betygsättas. Även om det framgår i läroplanerna att en lärare inte skall ta med fostran i 

betygssättningen, så finns det en risk att detta sker i alla fall, medvetet eller inte. En 

lärare har vissa förväntningar på sina elever, positiva såväl som negativa. Dessa 

förväntningar kan ibland utgå ifrån lärarens egna prsonlighet. Om läraren exempelvis 

själv är lugn, så kan det löna sig att vara en lugn elev. Det finns också här olika 

lärarkatergorier, där vissa bedömer eleverna utefter deras tidigare kunskaper, medan 

andra försöker bilda sig en egen uppfattning om elevens förmåga.86 Alltså innebär detta 

att en elevs betyg enligt modellen avgörs av flertalet olika moment. För att då veta att 

läroplanen tolkats rätt och att lärarna tillsammans med eleverna uppnått diverse mål, så 

vore det bra med någon form av efterkontroll, men som Rothstein 2005 skriver är det 

svårt att genomföra efterkontroller av vad som skett då lärarna har en expertis som 

politikerna saknar.87 Detta gör det alltså ytterst svårt att kontrollera att lärare huruvida 

lärarna har gjort rätt och särskilt med tanke på att de måste anpassa målen till de lokala 

förhållandena.

                                                
84 Lipsky 1980, s. 27f, 13, 15
85 Thornberg 2006 , s. 3 och 2004 s. 99,104, (Power, Higgins & Kohlberg, 1989), s.4
86 Jenner 2004, s. 65ff, 70ff, 75f  
87 Rothstein 2005, s. 22 (Sannerstedt)
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Förklaringsmodell 2. 

Bakgrundsfaktorer hos eleven Ramfaktorer i elevens omvärld

Steg 1. Implementering

Steg 2. Närbyråkrati

Steg 3. Värdepedagogik

Steg 4. Pygmalioneffekten
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Svårigheter med
efterkontroll

Lärarkapaciteten
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perception
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Progressiv
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-Tid
- Praktiska och 
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Lärare C

Lärare och 
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förmedling av 
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Implementerings-
problem
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4. Metod

I avsnittet nedan kommer jag att redogöra för val av metod och respondenter, 

metodologiska problem samt tillvägagångsätt.

Studien kommer främst att ha sin grund i en kvantitativ undersökning, som sker genom 

en enkät. Enkäten riktar sig enbart till lärare. Anledningen till att jag i första hand valde 

enkät/kvantitativ studie var för att jag ville att så många lärare som möjligt skulle 

omfattas i min undersökning och därigenom få mätningsbara frekvenser.88 För att kunna 

jämföra svaren, krävs det också att jag har standardiserat formuläret i så hög grad som 

möjligt. Detta har jag gjort genom att alla får samma frågor, bortsett ifrån ett fåtal 

följdfrågor.89 Det leder i sin tur till en hög reliabilitet, det vill säga en hög 

tillförlitlighet.90 I min enkät använder jag mig av fasta svarsalternativ, vilket dels är för 

att jag vill få fram lärarnas attityder, samt att det är lättare att sammanställa en enkät 

med fasta svarsalternativ. Den sista frågan är dock öppen, för att ge de svaranden 

möjlighet att ge synpunkter och eventuellt utveckla ett eller flera svar.91

Svarsalternativen är huvudsakligen formade i skalor och då främst efter den så kallade 

Likert skalan92 med instämmande alternativ. Frågorna som finns i den här typen av 

skalor, används vanligtvis i syfte för att mäta attityder. 

I min informationsinsamling kommer det därför i första hand att röra sig om subjektiv 

information, det vill säga hur lärarna i detta fall upplever olika situationer.93 Strukturen 

som enkäten har är relativ hög och underlättar för att de svaranden bland annat skall se 

en tydlig röd tråd genom hur frågorna står uppställda och sambanden dem emellan. En 

god struktur kan bland annat visas genom att enkätens första frågor lätt kan besvaras av 

alla, samt kan stimulera den svarandes nyfikenhet inför resterande frågor. Jag har också 

valt att sortera in frågorna i olika kategorier för att det skall bli lättare att ta till sig all 

information.94 Det är också bra att introducera enkäten för de svaranden, för att förklara 

vad undersökningen handlar om och varför just de har blivit utvalda att svara med mera, 

och därför har jag valt att börja med att skriva ett så kallat missivbrev. I brevet har jag 

                                                
88 Jan Trost, Enkätboken (Lund 1994), s. 21
89 Trost 1994, s. 54
90 Trost 1994, s. 58
91 Trost 1994, s. 69f
92 Dan Porsfelt, Metod och fältarbete,10 poäng (Växjö 2002) s.8, Conny Svenning, Metodboken. (Eslöv 
2003, 5:e uppl.), s. 144f
93 Bengt-Erik Andersson, Som man frågar får man svar. ( Kristianstad 1994, 2:a uppl.) s. 13ff. s.26, s. 73, 
s.83, s. 105
94 Trost 1994, s. 85f, Peter Esaisson m.fl., Metodpraktikan. (Stockholm 2007) s. 270
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också påpekat att de är anonyma, så att de kan känna sig säkra när de svarar.95 Vad 

gäller de så kallade sakfrågorna (Rådande förhållanden) har jag valt att bland annat 

skriva svarsalternativen i alfabetisk ordning för att undvika könsdiskriminering. De 

svarande skulle ifrån början få skriva sitt födelseår, för att minska eventuell känslighet 

vad gäller födelseår. Tyvärr så gick inte det på grund av kapaciteten i enkätverktyget, då 

jag ville ha med åldern som en bakgrundsvariabel. Istället får de välja mellan 

femårsskalor av födelseår, vilket gör att man inte får någon precis siffra.96

Nackdelen med att använda sig av enkäter är förvisso att man inte kan vara säker på att 

de som svarar uppfattar frågorna ”rätt” och lika. Det är därför av största vikt att man är 

så tydlig som möjligt när man utformar enkäten.97 Det största problemet med en sådan 

här typ av metod är att den ger vissa felmarginaler, då det är vanligt att ”man inte lever 

som man lär”, samt att olika begrepp kan betyda olika för olika människor.98 Här kan 

man i sådana fall tala om risken för en låg validitet. Det vill säga att man inte studerat 

det man tänkt.99 För att undvika det har jag till att börja med varit noga med att 

kontrollera att frågorna tillsammans svarar mot mitt syfte. Utöver detta har jag även 

infört rutor med förklaringar och påminnelser i enkäten, för att undvika fel ifyllda svar. 

Ytterliggare en nackdel kan vara om enkäten är väldigt lång, vilket kan resultera i att 

den som svarar inte orkar svara, eller blir ofokuserad. Min första tanke med enkäten var 

att den skulle hamna runt 15-20 frågor, men det visades snabbt att det skulle vara en 

omöjlighet för att få med alla för mig väsentliga variabler.100 De grundläggande 

variablerna som jag använt mig av är bland annat, lärarnas egna skolbakgrund, vad 

lärarens roll innefattar och lärarnas syn på betygsättning. Exempel på en fråga och ett 

påstående som jag ställt är följande: Upplevde du din egen studiegång som positiv 

utifrån följande faktorer? – Att studera, egna betyg, betygssystemet etcetera. I min enkät 

fanns det även några liknande påståenden utifrån hur lärarna ser på att ta med elevers 

uppförande i en bedömning av ett betyg. Att jag valde att strukturera enkäten på det 

sättet, var för att kunna se om svaren förändrades beroende på hur påståendet ställdes. 

Frågorna som jag ställt har alltså varit tänkta att ge en överskådlig bild av hur lärarnas 

                                                
95 Andersson, B 1994, s.76, s. 145, Trost 1994, s. 55f, s. 88ff, Svenning 2003, s. 121, Esaisson m.fl. 2007,
s. 268
96 Trost 1994, s. 62f
97 Andersson, B 1994, s . 26
98 Andersson, B 1994, s. 34, s. 66
99 Trost 1994, s. 59 
100 Anderson , B 1994, s. 134, Esaiasson 2007, s. 48ff
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syn på skolan har varit utifrån sin roll som elev och som lärare och få fram eventuella 

likheter och skillnader sinsemellan de lärare som svarat.  

I mina fasta svarsalternativ finns det ett ”vet inte” svar, vilket kan ses som negativt, då 

vissa som svarar kan kryssa i det alternativet på grund av lathet. Det är samtidigt viktigt 

att alla svaranden ges ett svarsalternativ som passar dem för att därmed undvika att 

svaranden skulle blivit tvungna att strunta i att svara eller svara något bara för att de 

känner sig tvingade att fylla i ett alternativ, som kanske inte alls överensstämmer med 

vad de egentligen anser.101 Från början hade jag inga svarsalternativ som ofta, alltid, 

sällan med mera, just för att undvika att egna tolkningar av ordens innehåll görs.102 Efter 

samtal med min handledare kom vi dock överens om att den formen av svarsalternativ 

passade bäst på vissa ställen. Det går dock att minska den svarandes värdering av ett 

specifikt ord, genom att exempelvis inte använda sig av både orden ofta och alltid som 

svarsalternativ på samma fråga, vilket resulterar i att dessa ord i princip ersätter 

varandra, det vill säga ofta är lika med alltid. Andra problem som visat sig förekomma 

bland enkäter är att det finns tendenser att det svarsalternativ som kommer först är det 

alternativ som blir mest ikryssat och vice versa.103 Min handledare och jag anser dock 

att de svarande bör vara intresserade av att få ett uppriktigt resultat. En del av mina 

frågor berör hur saker och ting var för en lång tid sedan, de kallas för retrospektiva 

frågor. Nackdelen med de här är inte bara huruvida minnet stämmer överens med 

verkligheten, utan har också att göra med att svaren oftast beskriver hur den svarande 

ser på den tiden idag och inte hur personen såg på den saken då. Den svaranden får 

längre tid att tänka efter i enkäten, till skillnad mot en intervju.104 För att jag dock skall 

kunna se om det finns ett samband mellan deras skolgång och hur lärarna själva 

undervisar etcetera så måste jag ha med den här formen av frågor.   

De svarande har fått 10 arbetsdagar på sig att besvara enkäten och därefter har jag 

formulerat ett påminnelsebrev som skickats ut till de som inte har inkommit med några 

svar.105

Innan frågorna skickades iväg hade flera personer inom olika arbetsområden som 

därmed troligtvis har olika tankesätt och kan tänkas uppfatta frågorna på olika sätt, fått 
                                                
101 Andersson, B 1994, s. 135, Trost 1994, s. 70, Esaiasson 2007, s. 275
102 Trost 1994, s. 59
103 Trost 1994, s. 72, Esaiasson m.fl. 2007, s. 274
104 Trost 1994, s. 73f, Svenning 2003, s. 122
105 Trost 1994, s. 98ff, Svenning 2003, s. 122f, Esaiasson m.fl. 2007, s. 265ff
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läsa igenom frågorna för att upptäcka brister i enkäten. Bland de som fick läsa frågorna 

fanns bland annat en barnläkare, flera lärarstuderande och en personalchef. 106

Jag besökte även de berörda skolorna för att få en inblick i skolans verksamhet vad 

gäller lärare, skolmiljö, elever med mera. Totalt var det tre olika skolor som jag gjorde 

mina observationer på och det var 4 observationer på varje skola, där jag försökte 

observera lärare och elever i olika ämnen, däribland både praktiska och teoretiska. 

Under mina observationer, försökte jag få en bild av hur de olika klassrumsmiljöerna 

såg ut både vad gäller estetiskt och uppförande koder, och lektionsupplägg. 

Anledningen till att jag valde att både använda en enkät och göra observationer var dels 

på grund av den låga svarsfrekvensen i enkäten, men även för att få en bild av hur det 

ser ut på de olika skolorna. Detta gör att jag undviker att missa något väsentligt som kan 

ha betydelse för undersökningens resultat.107 Vad gäller val av observationsform så 

handlar det här om en deltagande observation.108 Den här typen av observation anses 

spegla en mer kvalitativ metod och observatören bör vara öppen för det som händer för 

att komma nära det som sker i skolan.109 Här handlade det om att den berörda läraren i 

klassrummet till viss del, visste om att jag studerar hur de arbetar på skolan. Under de 

här dagarna hade jag en dialog med de aktuella lärarna för att kunna få svar på 

eventuella frågor. Däremot agerade jag inte utifrån min lärarroll i varken klassrum eller 

korridorer, jag förde dock kontinuerliga anteckningar av vad som skedde på de olika 

skolorna. Nackdelen med den här typen av observationer kan vara att läraren och 

eleverna ändrar sitt naturliga beteende. 110 Samtidigt kan det vara svårt att generalisera 

en observation, då ingen klassrumssituation enligt mig själv är den andra lik. 

4.1 Urval

Min studie är avgränsad till Ronneby kommun och jag har berört de högstadieskolor 

som finns där (3 stycken). Då jag ville ha med ett så brett urval av lärare som möjligt så 

kom enkäten att rikta sig till samtliga lärare som arbetar med elever i årskurs 7-9, på de 

tre högstadieskolorna i den utvalda kommunen. Ett större antal svarande leder också till 

en större säkerhet/tillförlitlighet av resultatet.111 Att jag valt samtliga innebär också att 

                                                
106 Esaiasson m.fl. 2007, s. 270
107 Andersson, B 1994, s. 20
108 Bosse Angelöw & Thom Jonsson, Introduktion till socialpsykologi. (Lund 2000, 2:a uppl.) s. 62, 75
109 Angelöw & Jonsson 2000, s. 75
110 Angelöw & Jonsson 2000, s. 77
111 Trost 1994, s. 35
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jag fått ett brett spektra av åldrar och kön. Vad gäller enkäten har jag främst valt att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan könen. Detta kunde jag emellertid inte ta 

med under observationerna då lärarna på grund av små skolor lättare skulle riskera sin 

anonymitet. Vid observationerna har jag dock mött lärare av båda könen och lärare ifrån 

varje skola. Vilka lärare jag mött har berott på vilka som var villiga att ställa upp och 

som hade tid. Jag har försökt få så stor ämnesspridning på skolorna som möjligt, det vill 

säga både praktisk och teoretisk. 

4.2 Tillvägagångssätt 

När det gäller enkäten, så har det först skickats ut ett informationsbrev ifrån ansvarig på 

Ronneby kommun via lärarnas e-mail. Lärarna har alltså fått svara på enkäten via 

Internet då Ronneby kommun har ett eget enkätverktyg som gör det lättare att 

sammanställa svaren. I informationen som funnits tillgänglig har det framgått att 

enkäten är anonym och individuella svar inte skall tänkas utläsas av någon. I enkäten 

har jag gett dem uppgifter om när och hur de kan nå mig. I slutet av perioden så kunde 

de även få träffa mig personligt när jag var ute på observationerna, vilket ingen dock 

gjorde. Flera påminnelsebrev skickades även ut, där ansvarig utredare på Ronneby 

kommun uppmanade de lärare som inte svarat att ta sig tid och att svara på enkäten. 

Enkäten har också gått att spara och därmed återkomma till om man inte skulle hinna 

sitta och svara på hela vid ett tillfälle.

Observationerna på skolorna finns främst för att kunna hjälpa till att skapa en bild av de 

olika skolorna. Det har också gett mig en möjlighet att se hur lärarna arbetat och vad 

som skiljer sig åt. Under de här dagarna har jag också fått en liten inblick i hur eleverna 

agerar. För att hinna med alla skolor har detta skett under flera olika dagar. Under 

observationerna har jag funnits med i bakgrunden och några lärare har velat att jag skall 

presentera mig för eleverna. Då har jag kortfattat presenterat mig vid namn och sagt att 

jag läser på lärarutbildningen, det vill säga att jag inte nämnt mitt specifika syfte med 

min närvaro. Detta för att försöka undvika störning och eventuell påverkan på miljön 

och beteenden så mycket som möjligt. De flesta lärare har fått information att jag skall 

vara närvarande under deras lektion, medan några inte har fått det. Efter observationerna 

har jag försökt att tala med lärarna på tu man hand, men ibland har den möjligheten inte 

funnits på grund av tidsbrist då lärarna oftast har en ny klass de skall undervisa inom 
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några minuter. Efter det att observationerna genomförts har jag gett lärarna chansen att 

läsa igenom det jag skrivit och därmed ge dem chansen att kommentera. 

4.3 Avgränsningar

Observationerna respektive enkäterna har inte fokuserat på elevernas aspekter på 

betygen/lärarrollen. Jag har också valt att inte beröra områden som sociala faktorer, 

nationella prov, betygssystemet som sådant eller lärarnas individualism i någon större 

utsträckning. Vad gäller enkätresultaten har jag också valt att inte analysera varför det 

finns eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Anledningen till att jag valt att inte 

fokusera på även dessa punkter att främst på grund av tidsbrist och därmed för att varje 

område ovan i sig kan resultera i en egen studie.

4.4 Metodologiska problem

Det främsta problemet som har uppstått är att lärarna varit rädda för att mista sin 

anonymitet. Även om lärarna befinner sig i en mindre kommun med få högstadieskolor 

skolor och att de uppgett sin ungefärliga ålder, ämnesbehörighet, kön etcetera så går det 

inte att utläsa enskilda svar i enkäten. Trots detta så har jag fått ett lågt svarsurval, det 

vill säga 57 svar av 111 möjliga ger 51%. Av de som svarade på enkäten så var det 18 

män och 39 kvinnor som svarade. Räknas detta om i procent så innebär det att männen 

motsvarar 55% av alla anställda lärare som är män och kvinnorna är jämförbart med 

61% av alla lärare som är kvinnor, sammanlagt på skolorna A, B och C. Detta innebär 

med andra ord att det är något fler kvinnor som svarat på enkäten, vilket man bör ha i 

åtanke när man läser diagrammen. En del lärare har också tyckt att enkäten var alldeles 

för lång och av den anledningen valt att inte svara. Det har också framkommit att många 

lärare inte läser sina e-mail, vilket också dragit ner svarsfrekvensen då enkäten skickats 

via en internetlänk till samtliga lärare. Ytterligare har det också framkommit att somliga 

lärare anser att de som gör enkäter varken kan göra bra enkäter eller sammanställa. 

Vidare har det framgått att det har förekommit enkäter vars resultat gett en snedfördelad 

och felaktig bild av det som undersökts som också bland annat visats i diverse 

tidningsartiklar. Många lärare har även ansett att de inte haft tid att svara så här under 

”slutet” av vårterminen då betyg skall sättas och komptid skall tas ut. En del lärare och 

rektor(er) uppger brist på tid som anledning till att de inte fyllde i enkäten. På grund av 

att så många valt att inte svara har det också blivit en snedvridning i resultatet, vilket 
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medfört att jag valt bort att redovisa stora delar av detta. Emellertid så finns alla 

diagram tillgängliga bland bilagorna, men vid läsning av dessa bör läsaren minnas att på 

skola A var det 47% av lärarna som svarade, på skola B 68% och på skola C 78%.   

Ytterligare ett problem som uppstått är att då samtliga lärare fått tillgång till min 

skriftliga version av observationerna för att godkänna dessa, är det några av lärarna som 

enligt mig har strukit viktiga delar av observationerna då de inte ansett det som 

”relevant” eller känsligt för andra parter att läsa eftersom de som läser inte alltid anses 

ha alla fakta på handen.112 Även om studien har föregåtts av ett missivbrev och personer 

inom Ronneby kommun med mera så inser jag så här i efterhand att för att ha chansen 

att få en större svarsmängd, hade det varit en god början att samla all lärarpersonal vid 

ett gemensamt tillfälle och berättat om studien.113 Vidare har jag heller inte själv haft 

tillgång till enkätresultaten, och då enkätverktyget har byts ut på den arbetsplatsen som 

enkäten och dess resultat finns på, har det vid senare tillfälle inte gått att arbeta vidare 

med enkätresultatet från nya aspekter. 

4.5 Bortfallsanalys
På grund av att jag inte fått tillgång till det ursprungliga materialet, har jag inte fått 

någon inblick i vilka lärarna är som inte svarat i fråga om kön, ålder och

ämnesinriktning. Detta innebär även att jag inte vet hur många som valt att avstå utifrån 

dessa kategorier när det gäller respektive skola. Totalt sett är det 54 lärare som inte 

svarat och det är flest som avstått på skola A, som är störst och därefter kommer skola B 

som är mellerst. På skola C som är minst till storleken har även flest lärare valt att svara. 

Hur detta har påverkat resultatet är svårt att säga, men då jag inte bara använt mig av 

enkäter, utan även observationer i min undersökning, så påverkar det inte resultatet i 

samma utsträckning som om jag enbart utgått ifrån en enda metod. Självklart så finns 

det en risk att vissa åsikter inte blivit belysta, samtidigt som vi i resultatet kan se vissa 

tendenser som oavsett hur många fler som instämt eller icke instämt, bör 

uppmärksammas. Som jag emellertid skrev under föregående avsnitt, så finns det 

säkerligen flera skäl till att somliga lärare inte svarade. Ett av de skälen som flera 

nämnde var att enkäten skulle fyllas i under slutet av vårterminen då betyg skall sättas. 

Personligen så tror jag att det delvis beror på att undersökningen belyste lärarnas roll 

och kanske inte som många andra undersökningar fokuserar på elevens roll. På grund av

                                                
112 Robert G.Burgess, In the field – An Introduction to Field Research, (1984, London), s. 41
113 Burgess, s. 45
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den här vinklingen kan frågorna uppfattas som mera känsliga och därav har färre valt att 

svara. Samtidigt så fick jag tidigt negativ feedback angående enkätens längd, av en av 

de lärare som satt med i gruppen som kontaktat oss om att skriva våra uppsatser utifrån 

kommunen ifråga. I och med att läraren själv är verksam på en av de aktuella skolorna 

så kan hennes attityd gentemot enkätens längd påverkat även andra lärare som skulle 

besvarat enkäten.  Det är även den skolan där minst antal lärare valt att svara, vilket 

även kan bero på att den har flest anställda. Det kanske är så att informationen gått 

bättre ut på de två mindre skolorna, då de inte har lika många anställda att informera. I 

vilket fall så anser jag att då kommunen hade kontaktat oss för att göra undersökningar 

och skolorna var medvetna om den problematik som uppstått vad gäller betygssnittet, så 

borde lärarna själva varit nyfikna på vad det kan bero på och av den anledningen ställa 

upp.  I slutändan så tror jag att resultatet hade blivit ungefär det samma även om det 

självklart som jag nämnde innan kan ha uppdagats något som jag inte fått ta del av nu. 

Det är trots allt lärare från samtliga skolor som svarat och även från båda könen, men 

min erfarenhet ifrån olika skolor säger mig att lärare som arbetar på en och samma skola 

har en tendens att mer eller mindre arbeta för och mot samma mål. Sedan finns det 

självklart alltid individuella skillnader. 

5. Resultat & analys

I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat samt en analys av resultatet, vilket 

presenteras utifrån de ursprungliga frågorna och problemställningen som ställs i 

uppsatsen. Jag börjar med att presentera enkätdata för att sedan jämföra detta med 

observationsdata.

5.1 Skiljer sig betygstänkandet åt mellan olika lärare och på vilket sätt?

Män Kvinnor
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Påstående: Det är betydelsefullt att väga in elevers uppförande i en bedömning av ett 

betyg för att öka elevernas prestationer och därmed även deras betyg.

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej
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Här ovan kan vi se att de flesta männen instämmer delvis med påståendet. De flesta 

kvinnorna har till skillnad mot männen tagit helt avstånd från detta påstående och endast 

en liten procent instämmer helt med påståendet. 
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Påstående: Det är rimligt att väga in elevers uppförande i en bedömning av ett betyg.

Vad gäller om det är rimligt att väga in elevers uppförande i en bedömning av ett betyg, 

så kan vi se att både män och kvinnor anser i större utsträckning att det inte är det. 

Samtidigt är det relativt många av männen som anser att det är rimligt medan betydligt 

färre kvinnor som tycker det.

Att svaren skiljer sig åt mellan de olika lärarna i ovanstående tabeller tyder på att det 

finns en lägre precision av implementering vad gäller måluppfyllelsen än vad som kan 

tänkas önskvärt, vilket resulterar i att desto lägre precision, desto större möjligheter att 

agera utifrån eget huvud.114 Alla lärare är troligtvis medvetna om att man som lärare 

inte ska ta med elevers uppförande i betygsättningen. Samtidigt så är de också medvetna 

om att det i lärarrollen finns ett fostringsuppdrag och då det inte finns några fasta regler 

för hur arbetet skall gå till ökar risken att lärarna agerar utifrån sin egna värderingar och 

normer.

5.2 Anser lärarna att deras kollegor agerar annorlunda vad gäller 
betygsättning, gentemot hur de själva handlar?

Män Kvinnor

                                                
114 Lundqvist 1992,  s. 81

A: Ja
B: Nej
C: Ingen åsikt/vet ej

A: Ja
B: Nej
C: Ingen åsikt/vet ej
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Påstående: ALLA dina kollegor har vägt in uppförande i bedömningen av en elevs 

betyg.

Här kan vi se att merparten av männen anser att alla deras kollegor har vägt in 

uppförande av en elevs betyg, medan en mindre del av kvinnorna anser likadant. Flera 

av männen har heller ingen åsikt eller vet inte, vilket mer eller mindre instämmer med 

hur kvinnorna tycker. Bland kvinnorna är det dock flera som också tar helt avstånd mot 

påståendet och som delvis tar avstånd. 
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Påstående: Du har själv vägt in elevers uppförande i samband med en bedömning av 

deras betyg.

Varken någon man eller kvinna anser att de själva har vägt in elevers uppförande i 

samband med betyg. Av männen tar cirka 18% helt avstånd och cirka 27% av männen

instämmer delvis, samt cirka 42% tar delvis avstånd. Av kvinnorna är det cirka 58% 

som tar helt avstånd medan cirka 23%  av kvinnorna tar delvis avstånd.

Män Kvinnor

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej
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Påstående: ALLA dina kollegor väger ALLTID in uppförande i bedömningen av en 

elevs betyg.

I ovanstående tabeller kan vi utläsa att det är varken någon man eller kvinna som anser 

att deras kollegor alltid väger in uppförande i bedömningen av en elevs betyg. Det är 

emellertid cirka 28% av männen som anser att det delvis stämmer. Vad gäller 

kategorierna tar helt avstånd och ingen åsikt eller vet ej, så är det där cirka 32% av 

männen som valt vardera alternativ. Kvinnorna tar främst helt avstånd och inte långt

därefter kommer stapeln ingen åsikt eller vet ej. 
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Påstående: Du väger ALLTID in elevers uppförande i samband med en bedömning av 

deras betyg. (Antal obesvarade enkäter: 7 kvinnor och 1 man).

Vidare kan vi se att 40% av männen och 80% av kvinnorna tar helt avstånd ifrån att de 

alltid väger in elevers uppförande i samband med bedömning av en elevs betyg. Det är 

emellertid cirka 38% av  männen som delvis tar avstånd och cirka 19%  som instämmer 

delvis. Bland kvinnorna är det endast cirka 16% som delvis tar avstånd och merparten 

tar helt avstånd. 

Generellt sett är det fler som instämt på ett eller annat sätt när det gäller hur deras 

kollegor gör, än vid påståendet som visar hur de själva gör. I kvinnornas svar kan vi 

också se att när det gäller dem själva så är det betydligt fler som tar helt avstånd från 

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej

A: Instämmer helt
B: Instämmer delvis
C: Tar delvis avstånd
D: Tar helt avstånd
E: Ingen åsikt/vet ej
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påståendet än när det handlar om påståendet som utgår ifrån deras kollegors agerande.  

Det blir tydligt att somliga av lärarna använder sig av den dolda läroplanen, då en del 

väljer att ta med elevers uppförande i betyget, vilket kan återkopplas till den så kallade 

värderingspedagogiken som handlar om att förmedla samhällets normer.115

Vi kan i enkätsvaren alltså urskilja en tendens att lärarna anser att deras kollegor ser på 

uppförande ur ett annat perspektiv än vad de själva gör. Svaren på påståendet antyder 

slutligen att merparten av lärare tycker att det är viktigt att eleverna uppför sig under 

lektionerna. Samtidigt så är det som jag talat om tidigare att, de flesta lärare bedömer en 

handling utefter sin lärarprofession och kanske är det som så att hon i detta fall inte är 

medveten om vad hon egentligen tar med i bedömningen av ett betyg?116

5.3 Finns det en önskan om att återgå till betygssystem där ordningsbetyg 
är en egen kategori?
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Fråga: I mediedebatten har det diskuterats ett förslag om att återinföra ett betyg i 

uppförande. Tycker Du att ett sådant återinförande skulle vara bra?

I den här tabellen ser vi att det är både fler män och kvinnor som anser att det vore bra 

att återinföra någon form av betyg i uppförande. Det är dock fler kvinnor än män som 

anser detta. Det är också bara cirka 21% av männen och cirka 10% av kvinnorna som 

anser att det inte vore ett bra förslag. Utöver det är det cirka 12% av männen och cirka  

4% av  kvinnorna som inte har någon åsikt eller inte vet.

Merparten av lärarna anser alltså att det borde införas ett betyg i uppförande. Hur 

kommer det sig då att lärarnas svarar så olika beroende på hur frågan ställts? Kan det 
                                                
115 Thornberg 2006, (Giroux  & Penna,1983), s.4f
116 Lipsky 1980, s. 144f, Blomqvist & Rothstein, s. 22

A: Ja
B: Nej
C: Ingen åsikt/vet ej

A: Ja
B: Nej
C: Ingen åsikt/vet ej
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vara som så att somliga har svarat utefter vad som anses vara moraliskt rätt? Eller är det 

helt enkelt så att vissa lärare anser att de agerar annorlunda jämfört med sina kollegor? 

En annan intressant fråga är ju också hur det hade sett ut om alla lärare som blivit 

tillfrågade, hade svarat på enkäten. Hade svaren skiljt sig lika mycket åt då och varför 

ser vi en skillnad i svaren vad gäller mellan män och kvinnor? 

5.4 Finns det en risk att lärare i sin yrkesroll, inkluderar elevens 
uppförande i en bedömning?

Att döma av svaren i ovanstående tabeller så ser vi att det finns en viss tendens att lärare 

riskerar att ta med en elevs uppförande när hon sätter ett betyg. Frågan är då vad det 

beror på att somliga gör det, trots att de vet att de inte får göra det. Kanske är det som så 

att vissa av dessa lärare har själva omgetts av ett liknande system som elev. Eller så 

skulle det kunna vara som så att de lärarna helt enkelt inte vill följa de riktlinjer på 

grund av diverse orsaker, eller att de helt enkelt inte förstått hur betygssystemet 

fungerar. I vilket fall så verkar det finnas en viss variation i hur lärare agerar vad gäller 

betygssättning. Oavsett hur många som gör det ena eller det andra, så är ju detta viktigt 

att undersöka vad det kan tänkas bero på och hur man kan komma tillrätta med en mer 

rättvis betygssättning. Handlar det enbart utifrån läraren som individ eller kan det också 

ha att göra med hur betygssystemet är? 

Här nedan redovisas sammanfattningar av observationer som jag gjort. Genom att 

jämföra lärarnas enkätsvar med observationerna kan jag bilda mig en uppfattning om 

hur lärarna bygger upp en förståelse för eleverna och vad som kan ligga till grund för en 

bedömning. 

För att lättare kunna återkoppla till teorin och få en mer övergripande blick har jag valt 

att tematisera empirin, vilket innebär att jag valt ut liknande situationer och samlat dem 

under en och samma rubrik. För att minska risken för identifiering har namn blivit 

utbytta till bokstäver. De här observationerna visar inte som enkäterna enbart lärarnas 

aspekt, utan ger en möjlighet att få en känsla av vad vissa elever upplever om dagarna. 

Vid observationerna hade jag tre frågeställningar vilka jag utgick ifrån när jag utförde 

observationer. Dessa frågeställningar redovisas nedan i tur och ordning. Jag har 

emellertid valt att separera skolorna, då de skiljer sig åt vad gäller elevernas resultat. För 

att lättare kunna få en överblick av likheter och skillnader mellan de olika 
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observationerna på respektive skola, så har jag valt att göra en enklare form av 

analysschema. Här har jag delat in kolumnerna i olika teman och där bokstäverna 

representerar varje enskild lärare. För att få en inblick i de olika skolorna har jag kort 

börjat med en presentation av skolorna.

Skola A ligger i ett samhälle med cirka 6000 invånare. Skolan har ungefär 75 anställda 

och 440 elever. Skolan ligger mitt i ett villaområde. 

Skola B ligger centralt i en småstad. På skolan finns det ungefär 70 anställda och 500 

elever. Detta är enbart en högstadieskola.

Skola C ligger i ett mindre samhälle med cirka 3000 invånare med närheten till en 

ganska lantlig miljö. Här kan barn gå ifrån förskoleklass upp till årskurs nio. De olika 

stadierna ligger dock i olika byggnader. På skolan finns det cirka 65 anställda och 360 

elever. 

5.5 Går det att urskilja olika kategorier av lärare vad gäller hur lärarna 
arbetar?

Lärarnas tillvägagångsätt

Skola A Skola B Skola C

A* - Tvåvägskommunikation.

- Lyssnar på eleverna.

- Eleverna får vara med och 

bestämma.

- Frånvarokontroll –ringer 

även hem och dubbelkollar.

- Eleverna sitter i grupper om 

fyra.

- Eleverna får lyssna på 

musik.

- Lärare A ställer tydliga krav 

på sina elever vad gäller 

uppförande.

E* - Förklarar med olika 

exempel på tavlan.

- Förklarar också varför 

eleverna skall lära sig just 

förkortningar.

- Läraren E uppmuntrar 

trötta och okoncentrerade  

elever att arbeta vidare.

- Ger elever beröm, för att 

de arbetat trots deras 

trötthet.

J* - Eleverna får rätta sina läxor.

- Lärare J frågar eleverna om de 

rätta svaren och tillägger med 

egna kommentarer.

- Eleverna fortsätter arbeta med 

grupparbeten, en del går iväg 

till datorsalen.
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B - Genomgång av prov, från 

första uppgiften till sista.

- Eleverna sitter format efter 

en hästsko.

- B får ändra om vissa elevers 

placering under lektionen.

F - Eleverna får återberätta 

det som de lärt sig.

- Eleverna får lyssna på en 

engelsk text om 2:a 

världskriget.

- Eleverna skall skriva ner 

svaren på några frågor.

- Eleverna får läsa högt för 

varandra.

- De diskuterar svåra ord på 

tavlan.

- Eleverna får 

avslutningsvis läsa 

”modern” engelska böcker 

som Da Vinci koden.

- Eleverna får inte ha keps.

- Läraren vill inte att 

eleverna går ut i solen och 

läser.

- Läraren läser en egen bok.

K

*

- Liten grupp.

- Eleverna jobbar här istället för 

att lära sig ett extra språk.

-Någon av eleverna får 

uppgifter med sig ifrån sin 

speciallärare.

- Eleverna får arbeta i sin egen 

takt.

- Eleverna får i slutet berätta om 

vad de vill arbeta med i livet.

C -  C vikarierar för en annan 

lärare.

- Låter eleverna jobba med 

övningsuppgifter och ber att 

eleverna tar hjälp av varandra.

- Läraren försöker att få 

eleverna att jobba lite aktivt i 

G
117

- Klassen har besök av 

några andra elever som 

berättar om sitt besök på ett 

koncentrationsläger.

- G väljer att fortsätta på 

samma tema som ovan, 

istället för att gå igenom det 

L
118

- L ser till att alla har något att 

göra.

- Några av eleverna lagar mat 

några ansvarar för dukning. De 

sistnämnda har också ansvar för 

att sallad görs och godkänner så 

att köken är rena innan eleverna 

                                                
117

G berättar att för att komma till Polen måste man ansöka om det, vilket det är väldigt många som gör. Samtidigt måste de som 
åker redovisa för skolans övriga elever när de kommer hem, vilket gör att många drar sig undan. G berättar att G försöker variera sin 
undervisning, men då den här klassen är större än vanligt bli det svårare. Klassen består av totalt trettio elever, det vill säga tio mer 
än vanligt. G säger också att då eleverna brukar blir rastlösa efter en relativt kort stund brukar G skifta lektionen med kortare 
föreläsningar och eget arbete.

118
L berättar att det här alltid är en stressig lektion då de bara har åttio minuter på sig att laga någonting och sen hinna äta det innan 

eleverna måste bege sig vidare. Eleverna bestämmer själva vad som skall lagas utifrån olika teman som de fått och L köper oftast in 
ingredienserna själv. I årskurs sju så repeterar L det som eleverna har gått igenom i årskurs fem. De dras också lott om vilka som 
skall arbeta tillsammans i de olika köken, och det varierar även under terminen vilka man får arbeta tillsammans med. Eleverna kan 
också välja huruvida de skall satsa på ett högre betyg eller inte genom att skriva ett arbete utifrån en matkultur. L har också ritat ut 
en karta, där L skriver upp var eleverna står och arbetar varje gång. L reflekterar efter varje lektionspass och förklarar också att L är 
tydlig med vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. L talar också om för eleverna vad som saknas för att de skall nå upp till det 
betyget de vill
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slutet. 

- C berömmer eleverna för 

deras arbete och släpper dem  

tidigare.

han tänkt.

- G kontrollerar så att alla 

hänger med.

- G undrar om två pojkar 

skall vara kvar i 

klassrummet eller inte.

- G talar om olika begrepp 

och ger tydliga exempel 

- Visar en bilderbok.

får gå.

- L berättar hur lasagnen skall 

göras och ser till att alla hänger 

med. L upprepar det L sagt en 

gång.

- L påpekar att tiden börjar 

rinna ut.

- L sitter ner med eleverna när 

de äter.

D - Läraren går igenom teori.

- Alla eleverna får i efterhand 

vara med och bygga olika 

modeller med hjälp av 

plastkulor.

- Läraren låter en av flickorna   

      tala i mobilen.

H - H har tagit över klassen av 

en annan lärare då det skurit 

sig mellan elever och 

läraren i fråga.

- En skämtsam stämning 

råder i klassen.

- Eleverna får arbeta med 

olika typer av övningar som 

H själv konstruerat.

M - M går enskilt igenom betygen 

på de nationella proven i ett 

annat rum.

- M går igenom kriterierna för 

nästa delprov.

- M förklarar för eleverna med

tydliga exempel.

I* - I börjar lektionen med att 

gå igenom vad lektionen 

kommer att handla om.

- I frågar om alla elever 

känner till de olika 

begreppen och ber dem ge 

olika exempel.

- I går runt och hjälper 

eleverna samt trycker på de 

som har svårt att

koncentrera sig. 

N - N går igenom uppgifter inför 

ett prov och de som inte vill 

lyssna kan arbeta självständigt.

- N ser så att de rättat lika långt 

i häftet och inväntar de som 

ligger lite efter.

- N läser några svenska 

meningar och ber att eleverna 

översätter dem till engelska.

- N frågar så att alla hänger 

med, flera gånger.

Ovan kan vi se att det finns flera olika lärarkategorier. Bland exempelvis lärare A kan vi 

se att den här typen av lärare använder sig av en annan form av pedagogik. En 

pedagogik som handlar mycket om att bygga upp ett förtroende mellan lärare och elev 

och sedan gå vidare utifrån det. Detta betyder dock inte att eleverna inte har disciplin, 
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snarare tvärtom finns det här en annan typ av respekt mellan lärare och elev. Eleverna 

ser inte upp till läraren för att hon kan allt, utan snarare för att de verkar känna att de har 

en vuxen som ger dem ansvar och som samtidigt ställer upp för dem som elev. Att 

eleverna är mer aktiva instämmer också med pygmalionteorin som bland annat baserar 

sig på att lärarens förväntningar på en viss elev resulterar i ett visst elevbeteende.119

Lärarna visar att de litar och tror på eleven genom att som till exempel 

hemkunskapsläraren berättade att hon finns mer i bakgrunden och låter eleverna sköta 

det mesta av matlagningen själva, samt att hon även ibland ger eleverna i uppdrag att 

inhandla mat till vissa lektioner. Den här typen av lärare som tror på eleven och arbetar 

på ett realistiskt sätt, kan därmed relateras till lärarkategorin A i Pygmalionteorin.120

Ibland de här lärarna så ser vi att de visar en tydlig ledarroll. Det låter eleverna få frihet 

under ansvar, samtidigt som det finns tydliga regler för hur de skall bete sig mot 

varandra. Vidare kan vi här även återkoppla till den kallade värderingspedagogiken, då 

lärarna på olika sätt då de resonerar och argumenterar med eleverna kring vad som är 

rätt och fel, som bland annat Lärare A. 121

I schemat kan vi också se att det finns de lärare som har tagit steget över till en alltmer 

social roll. Exempel på de lärare som gör detta är I och J. Balansen mellan att vara en 

ledare för eleven och vän har blivit skörare med åren och idag pratar många lärare om 

hur lärarrollen har förändrats över åren och övergått mer och mer till att ta hand om 

elevers sociala problem. Frågan är då om detta är ett resultat av olika 

samhällsförändringar som att föräldrar arbetar allt mer och färre familjer har tid att 

hinna umgås. Föräldrar idag kanske inte har lika mycket tid för sina barn och då blir det 

en del lärare som har svårt att göra gränsdragningen mellan att vara lärare och vän. 

Dessa lärare har en tendens att närma sig eleverna på ett mer “vänskapligt” sätt, vilket 

här har visat sig resultera i att eleverna tappar den ledarrollen som de är i behov av. 

Det finns också de lärare som inte verkade bry sig om vad eleverna gjorde under 

lektionerna. Om det berodde på att det var i slutet av terminen och betygen skall sättas 

eller om det berodde på att de hade låga förväntningar på eleven eller något annat är 

svårt att säga. Deras lärarroll innebar bland annat att de inte sade till de elever som var 

lite mer högljudda. I somliga klassrum kunde eleverna mer eller mindre gå ut och in i 

klassrummen som de ville och det var heller ingen lärare som sade ifrån om det ringde i 

                                                
119 Jenner 2004, s. 72ff
120 Jenner 2004, s. 75
121 Thornberg 2006, (Power, Higgins & Kohlberg, 1989), s. 4 
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mobilen eller om eleverna gjorde något helt annat än vad som förväntades på lektionen i 

fråga. Detta skulle kunna ses som en verkan av den så kallade Pygmalioneffekten. När 

läraren inte visar något engagemang för eleverna och vad som skall presteras, så 

presterar eleverna heller inget bra.122 Kanske är det som så att läraren ”utgått” ifrån den 

lärarkategorin inom värdepedagogiken som bland annat grundar sig på att eleverna 

uppfostrar varandra genom den interaktionen som sker emellan dem själva?123 Vad 

gäller värdepedagogiken så syns den om inte annat i observationerna, där exempelvis 

lärare B använder sig av belöningar och bestraffningar, då bland annat eleverna som stör 

får byta placering i klassrummet. Läraren använder sig då av bestraffningar för att visa 

vilka normer och värderingar som gäller i klassrummet.124

Att vi under observationerna kan urskilja att lärarna arbetar på olika sätt, visar även 

tydligt på att det finns ett glapp i styrningen. Har lärarna tolkat reglementet på olika sätt 

eller är det personliga värderingar som gör att arbetat ser så olika ut? Lärarna skall 

visserligen som närbyråkrat få möjlighet att anpassa arbetet efter respektive situation, 

men här kan vi tydligt se att lärarnas sätt att undervisa snarare visar på en personlig stil, 

som oftast berör hela undervisningsmomentet och därmed inte vid specifika tillfällen 

som kräver en anpassad lärarroll. Här finns det alltså en tendens som visar på att 

implementeringen är på villovägar redan på ett tidigt stadium.125

5.6 Går det att se någon skillnad på hur elever beter sig i förhållande till 
de olika lärarnas tillvägagångsätt? 

Lärarnas tillvägagångsätt respektive elevernas uppförande (Här visar jag återigen 

upp lärarnas olika tillvägagångsätt parallellt med hur eleverna agerar för att man som 

läser lättare kan se ett visst samspel där emellan).

Skola A Skola B Skola B

A* -

Tvåvägskom

munikation.

- Lyssnar på 

- Alla hälsar 

god 

morgon!

E* - Förklarar med olika 

exempel på tavlan.

- Förklarar också varför 

eleverna skall lära sig 

- Några elever har svårt att 

fokusera sig.

- Efter ett tag arbetar alla 

J* - Eleverna får 

rätta sina läxor.

-J frågar eleverna 

om de rätta 

- Klassen är lugn även 

när läraren går ut ur 

klassrummet.

                                                
122 Jenner 2004, s. 70, 72ff
123 Thornberg 2006, s. 5 (Skeleton, 1997)
124 Thornberg 2006, s3 (Solomon, D., Watson, M, & Battistich, V.A., Teching and schooling effects on 
moral/prosocial development. (2001 Washington D C ) i V. Richardson, Handbook of research on 
teaching, 4 upp. s. 566-603 ).
125 Lipsky 1980, s. 15, 30, 144f, 122 , Blomqvist & Rothstein 2000, s. 16 och  Rothstein 2005, s. 22
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eleverna.

- Eleverna får 

vara med och 

bestämma.

-

Frånvarokontr

oll –ringer 

även hem och 

dubbelkollar.

-Eleverna 

sitter i grupper 

om fyra.

- Eleverna får 

lyssna på 

musik.

- Lärare A 

ställer tydliga 

krav på sina 

elever vad 

gäller 

uppförande.

- Talar 

vänligt. 

- Vågar säga 

ifrån.

just förkortningar.

- Läraren uppmuntrar 

trötta och 

okoncentrerade  elever 

att arbeta vidare.

- Ger elever beröm, för 

att de arbetat trots deras 

trötthet.

flitigt.

- En pojke frågar gärna 

läraren högt.

svaren och 

tillägger med 

egna 

kommentarer.

- Eleverna 

fortsätter arbeta 

med 

grupparbeten, en 

del går iväg till 

datorsalen.

- En diskussion utbryter 

mellan eleverna om 

huruvida en pojke varit 

här en dag då dessa 

uppgifter getts. 

B - Genomgång 

av prov, från 

första 

uppgiften till 

sista.

- Eleverna 

sitter format 

efter en 

hästsko.

- B får ändra 

om vissa 

elevers 

placering 

under 

lektionen.

- Eleverna 

är oroliga.

- Pratar 

högt.

- Kan inte 

sitta stilla 

och lyssna.

F - Eleverna får 

återberätta det som de 

lärt sig.

- Eleverna får lyssna på 

en engelsk text om 2:a 

världskriget.

- Eleverna skall skriva 

ner svaren på några 

frågor.

- Eleverna får läsa högt 

för varandra.

- De diskuterar svåra 

ord på tavlan.

- Eleverna får 

avslutningsvis läsa 

”modern” engelska 

böcker som Da Vinci 

koden.

- Eleverna får inte ha 

keps.

- Läraren vill inte att 

eleverna går ut i solen 

och läser.

- Läraren läser en egen 

bok.

- En elev vill inte prata då 

han har ont i halsen. Nästa 

elever säger samma sak.

- Det är få elever som skriver 

ner svaren på frågorna.

- En del ligger med huvudet 

på bänken.

- En elev hjälper läraren att 

förklara något av de engelska 

orden.

- En pojke försöker ringa på 

mobilen.

- Några pojkar sitter och 

pratar högt.

- En elev kommer för sent, 

lektionen är nästan slut.

K

*

- Liten grupp.

-  Eleverna 

jobbar här istället 

för att lära sig ett 

extra språk.

- Någon av 

eleverna får 

uppgifter med sig 

ifrån sin 

speciallärare.

- Eleverna får 

arbeta i sin egen 

takt.

- Eleverna får i 

slutet berätta om 

vad de vill arbeta 

med i livet.

- En av eleverna har inte 

fått några uppgifter 

medskickade.

-Eleverna småpratar lite, 

men gör så gott de kan. 

C -  C vikarierar 

för en annan 

lärare.

- Låter 

eleverna jobba 

- I början 

tyst. 

- En tjej 

kommer. 

G - Klassen har besök av 

några andra elever som 

berättar om sitt besök 

på ett 

koncentrationsläger.

- Alla elever utom en flicka 

lyssnar uppmärksamt. 

- Två pojkar sitter bak och 

fram.

L - L ser till att alla 

har något att 

göra.

- Några av 

eleverna lagar 

- Eleverna arbetar bra.

- Eleverna sitter och äter 

så lugnt de kan.
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med 

övningsuppgif

ter och ber att 

eleverna tar 

hjälp av 

varandra.

- Läraren 

försöker att få 

eleverna att 

jobba lite 

aktivt i slutet. 

- C berömmer 

eleverna för 

deras arbete 

och släpper 

dem  tidigare.

15minuter 

för sent. 

- Några 

elever pratar 

högt med 

varandra i 

klassrumme

t om deras 

fritid.

- Diskussion 

om ordet 

hora 

uppkommer.

- G väljer att fortsätta 

på samma tema som 

ovan, istället för att gå 

igenom det han tänkt.

- G kontrollerar så att 

alla hänger med.

- G undrar om två 

pojkar skall vara kvar i 

klassrummet eller inte.

- G talar om olika 

begrepp och ger tydliga 

exempel 

- Visar en bilderbok.

mat några 

ansvarar för 

dukning. De 

sistnämnda har 

också ansvar för 

att sallad görs 

och godkänner så 

att köken är rena 

innan eleverna 

får gå.

- L berättar hur 

lasagnen skall 

göras och ser till 

att alla hänger 

med. L upprepar 

det L sagt en 

gång.

- L påpekar att 

tiden börjar rinna 

ut.

- L sitter ner med 

eleverna när de 

äter.

D
126

- Läraren går 

igenom teori.

- Alla 

eleverna får i 

efterhand vara 

med och 

bygga olika 

modeller med 

hjälp av 

plastkulor.

- Läraren låter 

en av 

flickorna   

      tala i 

mobilen.

- En elev 

börjar tala i

mobilen.

- En annan 

elev bygger 

hundar av 

kemiplastbo

llar.

- Eleverna 

räcker inte 

upp handen 

när de vill 

säga något. 

H
127

- H har tagit över 

klassen av en annan 

lärare då det skurit sig 

mellan elever och 

läraren i fråga.

- En skämtsam 

stämning råder i 

klassen.

- Eleverna får arbeta 

med olika typer av 

övningar som H själv 

konstruerat.

- Det tar ca 7 minuter innan 

alla är på plats och 

hemuppgiften är inlämnad.

- Klassen är lite småpratig, 

men tystnar mer eller mindre 

när H pratar.

M - M går enskilt 

igenom betygen 

på de nationella 

proven i ett annat 

rum.

- M går igenom 

kriterierna för 

nästa delprov.

- M förklarar för 

eleverna med 

tydliga exempel.

- Några elever kommer 

sent då hemkunskapen 

dragit över.

- Eleverna arbetar på bra 

och hjälper varandra.

E I* - I börjar lektionen med 

att gå igenom vad 

lektionen kommer att 

- Några elever sitter och 

kladdar på bänkarna och får 

N
128

- N går igenom 

uppgifter inför 

ett prov och de 

- Eleverna arbetar på 

bra.

                                                
126

Efteråt säger D att eleverna var oroliga och att D tror att det kan bero på att jag var i klassrummet.

127
Enligt H själv så har H inte lika mycket pli på den här klassen som med sina andra klasser. Klassen har dock bytt lärare en hel 

del. H säger också att H inte tänkte lägga ner lika mycket tid nu då H snart går i pension. H låter eleverna gå tidigare så att vi hinner 
prata lite då H själv har bråttom iväg för H skall hämta sina barnbarn. 

128
Efteråt så berättar N bland annat att flickorna som N fick kopiera nya papper till, har vid flertalet tillfällen fått nya likadana 

häften. N säger också att trots att N hade kopierat upp nya häften tills idag så räckte inte dessa och flera minuter försvinner för att N 

måste gå och kopiera. 
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handla om.

- I frågar om alla elever 

känner till de olika 

begreppen och ber dem 

ge olika exempel.

- I går runt och hjälper 

eleverna samt trycker 

på de som har svårt att 

koncentrera sig. 

inte mycket gjort under 

lektionen.

- Andra jobbar bättre.

som inte vill 

lyssna kan arbeta 

självständigt.

- N ser så att de 

rättat lika långt i 

häftet och 

inväntar de som 

ligger lite efter.

- N läser några 

svenska 

meningar och ber 

att eleverna 

översätter dem 

till engelska.

- N frågar så att 

alla hänger med, 

flera gånger.

- En pojke reser på sig 

innan lektionen är slut, 

det blir lite stimmigt, 

men snart är de tillbaka i 

arbetet igen.

Tabellen ovan illustrerar vidare vilka risker det finns när närbyråkraterna får agera helt 

fritt, utan någon form av granskning utifrån. Lärarna kanske inte själva är medvetna om 

att de agerar så olika och att elevernas sätt att agera speglar en tydlig effekt av hur en 

viss lärarroll ser ut. Om eleverna är extra strökiga under en viss lärares lektioner, kan 

det finnas en risk att de eleverna inte bara bedöms utifrån sin prestation, utan framförallt 

deras beteende, då det är beteendet som sticker ut under lektionerna.129 Ur ovanstående 

tabell kan vi även tydligt utläsa ett mönster där pygmalioneffekten tar rum. Exempelvis 

så kan vi se vad gäller lärare A och dess elever, att då läraren uppmuntrar eleverna, blir 

också elevernas arbetsprocess mer givande och bättre resultat uppstår än om det varit 

motsatt. Elever som exempelvis får sköta sig själva, utan något beröm uppvisar som 

exempelvis i D´s klassrum, blir det ingen större arbetsro eller kvalitet på det som görs. 

Vidare kan de olika lärarkategorierna utspelas utifrån deras positiva och negativa 

förväntingar, vilket då också avspeglar sig i hur eleverna presterar.130 Det är dock svårt 

att avgöra hur en lärare agerar under sina lektioner och frågan kanske framförallt

handlar om hur det kan skilja sig så mellan lärare som arbetar på samma skola. Om 

eleverna bytte lärare under en lektion, vad skulle hända då? Skulle elevernas beteende 

förändras och på vilket sätt i sådana fall. Det som man också kan se vad gäller de elever 

som har en lärare som har svårt att dra den social gränsdragningen, är att det finns en 

tendens att eleverna inte alltid bryr sig om när läraren säger ifrån. Det verkar till en viss 

                                                                                                                                              

129 Blomqvist & Rothstein 2000, s. 16, 25-30
130 Jenner 2004, s. 70f
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del också som att diskussionerna i klassrummen blir hämmade, då läraren tydligt visar 

vilka elevers svar som läraren föredrar.

5.7 Går det att urskilja olika klassrumsmiljöer bland klassrummen? 

Klassrumsmiljö 

Skola A Skola B Skola C

A* - Blommor.

- Serietidningar.

- Datorer.

- Kända citat.

- Affischer.

-FN´s 

barnkonvention.

E* - Gammalt konferensrum.

- Tavla.

- Teckningar.

J* - Det hänger posters 

från

konserter, filmer och 

andra

evenemang. 

- Litteratur.

B -Traditionellt

klassrum.

F - Traditionellt klassrum. 

- Kartor på väggarna.

- Elevarbeten.

K* -Litet,ljust klassrum. 

C - Teckningar.

- Berättelser.

- Blommor.

-Somriga gardiner.

G - Betongväggar. 

- En världskarta.

- Tv.

L - Ett litet rum i en 

källare.

- Relativt trångt.

D -Traditionellt 

klassrum.

H -Har tidigare varit en 

teckningssal.

- Kartor.

- Artiklar.

M - Ljust klassrum.

-Någon form av 

kemisal.

I* - Teckningar.

- Elevarbeten.

N -Klassrummet är ljust. 

I tabellerna ovan kan vi se att inredningen i de olika klassrummen var delvis skilda. Det 

fanns de klassrum som troligtvis alltid sett ut som de gjorde. Sedan fanns det de 

klassrum som var helt annorlunda, där rummen inspirerade eleverna till att lära, med 
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hjälp av glada färger och en personlig stämning. Givetvis fanns det också de rummen 

som var någonstans mittemellan dessa två kategorier, men där det ändå fanns ljus och 

levande växter. Jag fick också en uppfattning om att eleverna som var i de klassrum som 

var mer personliga, också var mer aktiva och positiva, emellertid så fanns det också mer 

tråkiga klassrum, med engagerade lärare och elever. Frågan återstår alltså om och i 

sådana fall på vilket sätt som inredningsmiljön i de olika klassrummen kan ha för effekt 

på eleverna? Kanske gynnar både en uppiggande miljö och en engagerad pedagog 

elevernas prestationer och beteende? 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att även om frågeställningarna till 

observationern inte är likadant utformade som enkätfrågorna, så stärker 

observationsmaterialet till viss del enkätresultaten. Både enkäten och observationerna 

visar tydligt att det finns en stor skillnad i hur lärarna utövar sin yrkesroll, vilket riskerar 

att leda till vissa implementeringsproblem. Exempelvis så visar enkäten tydligt på att 

lärarna agerar olika när det gäller betygsättning och observationerna i sin tur visar att 

olikheterna inte bara utspelar sig på pappret, utan även i verkligheten genom utövandet 

av lärarrollen i de enskilda klassrummen som framstår som mycket skilda. Olika lärare 

verkar framkalla olika egenskaper eller tendenser hos eleverna och därmed finns det 

som jag nämnt innan en risk att lärarna bedömer eleverna utifrån detta. Det vill säga om 

eleverna under lektionerna främst arbetar aktivt, försvinner betydelsen av elevens 

uppförande, medan om en elev främst är stökig under lektionerna och inte presterar så 

mycket, påverkar elevens uppförande delvis elevens slutgiltiga betyg. Att en elevs 

uppförande vägs in kan emellertid självklart ha andra orsaker, men det som är tydligt är 

att elevern uppför sig olika i olika klassrum och att de olika lärarna betygsätter på olika 

sätt. 

5.8 Några lärares kommentarer

5.8.1 Lärare A:s kommentarer 

Under rasten fick jag chansen att tala med A om A:s tankar om varför deras skola är en 

av de skolorna med störst betygsskillnader mellan pojkar och flickor. A anser att det i 

första hand beror på att eleverna inte är lika bra i svenska som tidigare.131 Samtidigt som 

A påpekar att den här skolan slog en av de andra berörda skolorna med hästlängder om 
                                                
131 Enligt statistik ifrån Skolverket & PISA som  Mats Björnsson belyser, har 8% av flickorna ett mycket 
svagt läsresultat och bland pojkarna är det motsvarande 17%. Björnsson, sid. 12
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man utgår ifrån en annan undersökning som gjorts av en annan aktör (PISA). A säger att 

PISA valde ut några elever som fick göra ett test, medan man i den andra 

undersökningen enbart studerade betygen. När jag senare frågar om den andra skolans 

samlingsbetyg förklarar A hur SO lärarna arbetar väldigt olika på de olika skolorna, 

framförallt vad gäller de olika revolutionerna i historien. A:s sätt  är att fokusera på 

franska och amerikanska revolutionen, då A anser att de är de två väsentligaste. Den 

andre SO läraren som A talar om tar alla revolutioner samtidigt. Samtidigt får jag reda 

på att den andra skolan A talar om har ett samlingsbetyg i SO, vilket de andra skolorna 

inte har. Har man då som elev fått icke godkänd i ett av de fyra ämnena, men har blivit 

godkänd i de andra tre, så blir betyget godkänt. 

5.8.2 Lärare E:s kommentarer

E berättar att de är totalt sex lärare i arbetslaget och att det finns sammanlagt fyra 

arbetslag på skolan. Cirka 45 lärare arbetar på skolan. En normal kull per årskurs är 150 

elever och i år är det i årskurs 9:e 250 elever. Det vill säga en ökning av 100 elever. E 

tror att betygsskillnaderna delvis beror på vilken härkomst man har (social bakgrund). I 

skola B är de flesta föräldrarna högutbildade med relativt hög inkomst. E nämner också 

att en av de andra skolorna har sin geografiska placering där det är betydligt billigare att 

köpa hus. På skola B har de 575 elever varav 100 elever har utländsk bakgrund och då 

räknar E in både invandrare som är födda här och med föräldrar som invandrat och 

elever som är födda i ett annat land. E berättar också att E har regelbunden kontakt med 

elevernas föräldrar. E har minst ett utvecklingssamtal per termin, men i flera fall har E 

utvecklingssamtal två gånger per termin. E har även mailkontakt med vissa föräldrar. E 

påpekar också att det finns olikheter inom skolan så väl som mellan de olika 

högstadieskolorna. För vissa elever har E med hjälp av föräldrarna tagit fram ett 

belöningssystem. E skriver när eleven uppnått sina mål och så belönar föräldrarna sina 

barn. E anser också att undervisningen i skolan skiljer sig mellan unga och äldre lärare. 

E menar att de äldre har mer katederundervisning. E påpekar också att undervisningen 

bör se olika ut beroende på vilken årskurs och betonar att årskurs 7-8 bör vara mer 

strukturerat och årskurs 9:e lite mer friare. E anser att flickorna är mer flitiga och talar 

också om att det verkar vara en trend att inte ha någon skolväska, eftersom det inte är 
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coolt.132 E tyckte också att det skulle komma observatörer varje vecka, då eleverna 

arbetade extra bra. Lektionen som jag observerar varar i en timme lite drygt. 

5.8.3 Lärare I:s kommentarer

I påpekar att det är en ganska svår grupp då eleverna kommer ifrån sex olika klasser, 

troligtvis den svåraste gruppen I har. I säger att det ibland blir mer av en social träff då 

många av eleverna bara träffar varandra under den här matematiklektionen. I har arbetat 

på den här skolan i några år, I förklarar också att det nationella provet nyss varit och att 

det nu handlar om att eleverna håller intresset uppe resten av terminen. I förklarar för 

eleverna att I:s mål är att eleverna lär sig så mycket som möjligt innan de börjar 

gymnasiet. I anser också att det är bäst att inte veta något om elevernas bakgrund då jag 

frågar om I kan se skillnader mellan eleverna beroende på vilken skola som eleverna 

kommit ifrån. I tror att eleverna blir mer påverkade av att jag är här och vill verka coola. 

5.8.4 Lärare J:s kommentarer

J vill gärna veta specifikt vad det är jag undersöker och jag svarar lärares olika metoder 

etcetera. J svarar då att idag är inte bästa tillfället. Jag frågar om de också har 

samlingsbetyg i SO, vilket de inte har. De har delat upp SO ämnena bland två lärare. J 

anser att det finns en nackdel med samlingsbetyg då det döljer att skola B inte läst lika 

mycket religion. Jag frågar också vad J tror om betygsskillnaderna i kommunen. J tror 

att det har lite att göra med att flickor är lugna och snälla och att man måste säga till 

pojkar lite mer. J påpekar dock att man som lärare tar med detta i bedömningen 

omedvetet. Samtidigt som J tror att det även har med mognad att göra. En lugn elev som 

lyssnar utvecklas mer/lär sig mer. J tror dock att allt hänger ihop.

5.8.5 Lärare K:s kommentarer

K tror att betygsskillnaderna handlar mycket om resurser/olika skolor/ämnen. Vi talade 

också om att det var så kallad ”nolltolerans”, det vill säga att alla får komma in på sina 

                                                
132 Mats Björnsson  (2005) nämner blandat annat att det finns en utbredd anti-pluggkultur på många 
skolor, som framförallt utövas av pojkarna som strävar efter att uppvisa maskulinitet och även popularitet. 
Björnsson, sid. 26 
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gymnasieval, vilket K inte kände igen. K berättar också att K ibland brukar äta 

tillsammans med eleverna då K inte har sina lektioner i huvudbyggnaden. 

6. Slutsatser

I det här avsnittet kommer jag att ta upp de väsentliga slutsatser som går att härleda 

utifråns uppsatsens syfte och diskutera tänkbara lösningar. 

6.1 Samma mål att nå

Både enkätsvaren och observationerna ger en bild av att även om lärarna arbetar 

inom samma kommun eller till och med på samma skola, så innebär inte det att de 

arbetar på ett liknande sätt. Tvärtom kan vi se att det finns en stor mängd av 

lärarkategorier inom ett och samma geografiska område. Om vi återgår till figur 1

och modell 2, så kan vi konstatera att det finns ett samband med hur praktiken ser 

ut. Även om alla i grund och botten har samma mål att uppnå, så tolkas de på 

olika sätt, vilket indikerar på att här uppstår implementeringsproblematiken. 133

Det är inte heller endast som så att målen tolkas flera gånger på olika nivåer, utan 

de anpassas i slutändan efter varje enskilt moment. Läraren som är en närbyråkrat 

måste visserligen anpassa sina handlingar efter den specifika situationen och kan 

inte arbeta efter ett strikt regelschema.134 Ett exempel på hur framförallt 

implementeringsproblematiken visat sig under enkäterna är att vissa lärare tar med 

elevers uppförande när de bestämmer en elevs betyg, medan andra lärare inte tar 

med en elevs uppförande. Detta innebär med andra ord att eleverna kommer i 

kläm och därmed inte får samma förutsättningar att nå ett visst betyg. Orättvisorna 

som här verkar uppstå skall inte vara möjliga, då alla medborgare skall behandlas 

utifrån likadana förutsättningar. 

I enkätsvaren har jag även kunnat urskilja att svaren skiljer sig åt inte bara mellan 

lärarna utan även att lärarna har svarat olika beroende på hur frågan är ställd. Det 

var fler lärare som ansåg att det var rimligt att väga in elevers uppförande i en 

bedömning av ett betyg än som instämde helt med att det är betydelsefullt att väga 

in elevers uppförande i en bedömning av ett betyg för att öka elevernas 

prestationer och därmed även deras betyg. Att svaren skiljer sig åt mellan de olika 

                                                
133 Rothstein 2005, s. 29
134 Lipsky 1980, s. 15
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påståendena kan tyda på en viss oärlighet, samtidigt som man inte får bortse ifrån 

att de olika påståendena här har olika svarsalternativ. 

6.2 Olika lärarkategorier

I studien framträder det framförallt tre olika lärarkategorier. Vad som dock verkar vara 

av betydelse för om en lärare kommer att lyckas i sin yrkesroll eller ej, verkar 

framförallt handla om vilket engagemang man har för att lära ut och därmed vilken 

attityd en lärare har. Det vill säga hur stark man är som person, mentalt sett. Många av 

de lärare som verkar ha elever som är mer positiva och som arbetar bättre, ger ofta 

eleverna något friare tyglar och använder sig inte heller av de traditionella 

lärarverktygen som stencil och overhead med mera. Istället utvecklar de egna verktyg 

samt arbetsmetoder, och eleverna får också vara med och säga vad de tycker om både 

lärare och lektioners innehåll. Vidare kan man se att de lärarna som inte har tydliga 

regler för vad som skall gälla i klassrummet, får en betydligt stökigare elevgrupp. 

Eftersom läraren inte säger ifrån, så vet också eleverna att de kan göra lite hur de vill. 

Vad gäller den tredje lärarkategorin så är det de som har svårt att dra en gräns för vart 

lärarrollen tar slut. Det finns en tendens att lärarna tar mer hänsyn till elevernas privata 

liv, än vad som är möjligt för att kunna upprätta en tydlig ledarroll. I de två senare fallen 

finns det en risk att konsekvenserna för bedömningen av elevernas individuella betyg, 

därför baserar sig utifrån en bristfällig bild, då elevernas prestation riskerar att fallera. 

Detta då eleverna inte visar samma glöd och motivation som de elever som haft en

lärare som sätter högre krav på eleverna, men samtidigt visar ett större engagemang och 

tro inför elevens framtida utveckling. Bedömningen riskerar alltså att bli något sämre 

för de elever som har lärare som arbetar utan tydliga lärarroller och målvisioner för 

eleverna.

6.3 Elevers beteenden

Bland observationerna kunde vi bland annat se att eleverna presterar och därmed även 

uppför sig utifrån hur lärarrollen ser ut. I de klassrum där det inte fanns några direkta 

regler, gjorde eleverna lite som de själva ville, medan i de klassrummen där lärarna 

uppmuntrade eleverna till arbete, betedde sig eleverna motsatt. Visade lärarna eleverna 

att de trodde på eleverna, så tog eleverna mer ansvar och tvärtom. Man ser här alltså 

tydligt att eleverna presterar utifrån de förväntningar som ges av respektive lärare.  
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6.4 En parentes

Det fanns flera olika varianter på hur klassrumsmiljöerna kunde se ut. Oftast kunde man 

emellertid se att lärarens personlighet speglade av sig i hur klassrummen såg ut. Var det 

aktiva och engagerade lärare, var klassrummet oftast inrett på ett personligt sätt och var 

det mindre aktiva lärare så var det ett mer funktionellt inrett klassrum, utan några 

personliga detaljer. Sedan fanns det givetvis vissa undantag där rummen var delvis av 

betong och läraren var entusiastisk och aktiv.  

6.5 Uppförande kontra betygsättning

Enkäten visar tydligt att lärare på de här skolorna agerar olika. Somliga tar med en elevs 

uppförande när han bestämmer en elevs betyg, medan andra inte gör det. Att lärarna 

tolkarna sina uppdrag på ett så skilt sätt är ett tydligt bevis på att implementeringen inte 

fungerar som den skall och att närbyråkratin har fått tagit allt för stora svängar. 

Samtidigt kan vi här också återkoppla till begreppet friutrymme som visar att lärarna 

agerar och anpassar sin yrkesroll efter hur de själva vill ha det oavsett, vilka regler som 

egentligen skall återföljas.135 Återigen så skapas det nya möjligheter för närbyråkraten 

att agera, men för att implementeringen skall fungera, så kanske det krävs som 

Rothstein skriver att det är folket och därmed eleverna som skall ha större inflytande 

och kunna tala om vilka lärare som agerar korrekt och inte?136 För att återknyta till min 

modell under teoriavsnittet, så krävs det någon form av förändring. Även om lärarna 

skulle vara mer delaktiga i de beslut som fattas på politisk nivå, så skulle det fortfarande 

innebära att olika lärare väljer att arbeta på olika sätt. För att skolan skall fungera bättre 

i fortsättningen så krävs det, som framgår av Lorties studie, ett tydligare samarbete 

mellan lärarna för att respekten för alla människors lika värden inte skall sättas ur 

spel.137

6.6 Framtida frågeställningar

Uppsatsen har lett fram till flera nya frågeställningar som skulle vara intressanta att 

undersöka i framtida uppsatser. Trots att det var en något skev fördelning vad gäller 

antalet män och kvinnor som svarade i enkäten, så kunde vi dock se att svaren skilde sig 

åt vad gäller könen, därför vore det av intresse att undersöka vad detta kan bero på. 

                                                
135 Selghed 2004, s. 15 (Falkner 1997)
136 Blomqvist & Rothstein 2000, s. 16
137 Lortie 2002, s. 192
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Vidare så beskrev jag även kortfattat hur elevernas skolmiljö såg ut. Det skulle här vara 

intressant att undersöka om och i vilken utsträckning som dessa faktorer kan tänkas 

påverka elevernas prestationer. En av de mer intressanta frågeställningarna är emellertid 

huruvida ett betyg i ordning och uppförande skulle kunna se ut och vilka effekter det 

skulle tänkas få. Som jag emellertid påpekat innan, så är en av de viktigare frågorna att 

undersöka, hur eleverna upplever skolan och därmed fokusera på frågor som ger deras 

syn på vilka grunder som betygsättning sker samt hur de skulle önska att skolan skulle 

se ut i framtiden för att bli mer rättvis. 

6.7 Några avslutande ord

Uppsatsen har gett mig många nya tankar och det som jag framförallt har lärt mig är att 

om man skall göra en kvantitativ undersökning så måste man på ett tydligt sätt och 

framförallt i en tidig stadie, ta personlig kontakt med de som ses som respondenter och 

ta reda på vilket intresse som finns. Eftersom uppsatsers tidscheman oftast inte håller 

kan det också vara bra att undvika att hamna i kläm när respondenterna som i detta fall 

har en hektisk tidsperiod. Vidare så skulle jag också vilja vara den som har hand om 

insamlingsmaterialet för att själv kunna redigera under pågående arbetsprocess. Jag 

hade i framtiden också valt att arbeta med någon för att lättare kunna bolla idéer 

sinsemellan och därmed utveckla sin egen tankegång. Utöver det så blir det exempelvis 

tydligt under observationerna att somliga lärare verkade ha en viss oro över att jag fanns 

i klassrummet och framför allt att jag förde anteckningar. Oroligheten över vad som kan 

tänkas undersökas och vad resultatet kan tänkas bli verkar också lärarna generellt känna, 

då det var många som inte svarade, trots att enkäten låg ute under en betydligt längre 

period än vad som var tanken från början. Det tragiska är inte bara att studiens resultat 

blir snedvridet, utan också möjligheten att ta reda på varför Ronneby kommuns 

högstadieskolor har elever som inte når upp till de betygskriterier som krävs för att få 

godkänt och varför betygssättningen skiljer sig åt mellan olika skolor och olika lärare på 

samma skola. 

7. Sammanfattning

I den här uppsatsen studeras frågan om det finns en risk att lärare i sin yrkesroll, 

inkluderar elevens uppförande i betygsbedömningen. Avsnittet tidigare forskning utgår 

ifrån flera olika aspekter för att undersöka vad som kan tänkas vara relevanta för 
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studiens syfte. Studiens teori bygger vidare utifrån flera av dessa perspektiv, då det inte 

finns en enstaka aspekt att ta hänsyn till. Det som ligger till grund för teorin är den så 

kallade värdepedagogiken som berörs av Robert Thornberg, med Pygmalioneffekten i 

centrum som Robert Rosenthal och Leonore Jacobson behandlar i engelsk studie under 

1960-talet. Ytterligare har teorin även sin grund i Michael Lipskys bok från 1980 som 

berör problematiken med närbyråkrati och implementering.  

Undersökningen som gjorts har utgått både ifrån en kvantitativ enkät och flera 

observationer på respektive skola. Enkäten riktade sig mot skolornas lärare. Skolorna 

som har omfattats i studien är tre högstadieskolor inom Ronneby kommun. Vidare är det 

också lärarnas roll i klassrummen som observerats. På grund av vissa metodologiska 

problem har dock studien inte blivit lika omfattande som det var tänkt, då inte alla 

ombedda lärare svarade på enkäten, vilket resulterade i en viss snedfördelning vad 

gäller antalet män och kvinnor som svarade på enkäten. 

Vad gäller studiens resultat så visar svaren att det finns både de lärare som tar med en 

elevs uppförande när hon bedömer en elevs betyg, samtidigt som det var fler som inte 

gör det. Vidare visar resultatet att många lärare är positiva till att införa någon form av 

uppförandebetyg. Skillnader som skildras i svaren gäller framförallt mellan män och 

kvinnor. Exempelvis kan vi se att män i större utsträckning, jämfört med kvinnor, tar 

med elevernas uppförande när de sätter ett betyg. Kvinnorna verkar i större grad anse att 

kollegorna agerar annorlunda mot vad de själva gör. Det som jag kan urskilja bland 

observationerna är framförallt tre olika typer av lärare. En som är engagerad och som 

inte räds utmaningar. Den andra är den som har svårare att dra gränsen mellan 

lärarrollen och den sociala rollen. Den tredje lärarkategorin visar en viss ”trötthet” som 

symboliseras genom att läraren sällan säger ifrån till eleverna och där eleverna mer eller 

mindre dominerar under lektionstiden. Det är emellertid svårt att dra några generella 

slutsatser då det bland annat finns en viss risk att både lärare och elever ändrar sina 

vanor under själva observationen. 
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Bilaga 1- Missivbrev

Lärares skolbakgrund och sätt att arbeta på 

I höstas fick jag och två andra studenter möjligheten och framförallt äran att skriva våra 
examensarbeten utifrån de betygsskillnader som har uppkommit mellan pojkar och 
flickor på Ronneby kommuns högstadieskolor. Syftet med våra tre olika studier är att 
försöka upptäcka vad betygsskillnaderna kan bero på. 

Vad gäller min undersökning, så kommer Du att vara helt anonym och individuella svar 
skall inte kunna tolkas av varken mig eller någon annan.     

Ni kommer i detta mail få bifogat en enkät som vänder sig till samtliga lärare på de tre 
högstadieskolorna i Ronneby kommun. För att mina resultat skall bli så säkra som 
möjligt, är det av största vikt för mig att jag får in samtliga enkäter. Jag ber dig därför 
om att ta dig tid att besvara frågorna och göra det med noggrannhet och ärlighet. Då 
tiden som jag arbetar med examensarbetet är knapp, så vore jag även ytterst tacksam om 
dina svar är senast inkomna onsdagen den 17/5.

Om det är något Du undrar över så hör av dig till mig, Samanthi Blom på följande tider:
Torsdag   4/5 kl. 8-11 & 12.30-18
Fredag     5/5 kl. 8-18
Måndag   8/5 kl. 8-18 
Tisdag     9/5 kl. 8-18
Onsdag  10/5 kl. 8-17
Torsdag 11/5 kl. 8-18
Fredag   12/5 kl. 8-18
Måndag 15/5 kl. 8-18
Tisdag   16/5 kl. 8-18
Onsdag  17/5 kl. 8-17

Telefonnummer: 070-545 83 78
E-post:hbllb02@student.vxu.se

Tack för Din hjälp!

Växjö den 27 april 2006

Samanthi Blom
Student, Lärarutbildningen, Växjö universitet

Handledare: Dan Porsfelt, Universitetslektor i arbetsvetenskap vid Växjö universitet
Tfn: +46 (0) 470- 708484 E-post: dan.porsfelt@vxu.se



Bilaga 2- Påminnelsebrev 

Lärares skolbakgrund och sätt att arbeta på

För några dagar sedan skickade jag ut en enkät med hjälp av Inger Hjorts hjälp. Om Du 
redan har svarat tackar jag för ditt svar och Du kan bortse ifrån den här påminnelsen. Ni 
som inte har svarat hoppas jag svarar, då alla svar är av lika stor vikt. Jag är också 
tacksam om Du svarar snarast möjligt!

Om det är något Du undrar över så hör av dig till mig, Samanthi Blom på följande tider:
Måndag  1/5 kl. 8-18
Tisdag    2/5 kl. 8-15
Onsdag   3/5 kl. 8-18
Torsdag  4/5 kl. 8-11 & 12.30-18
Fredag    5/5 kl. 8-18
Måndag  8/5 kl. 8-18 
Tisdag    9/5 kl. 8-18
Onsdag 10/5 kl. 8-18

Telefonnummer: 070-545 83 78
E-post:hbllb02@student.vxu.se

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning, 

Samanthi Blom
Student, Lärarutbildningen, Växjö universitet

Handledare: Dan Porsfelt, Universitetslektor i arbetsvetenskap vid Växjö universitet
Tfn: +46 (0) 470- 708484 E-post: dan.porsfelt@vxu.se



Bilaga 3 - Enkätfrågor 

FRÅGOR SOM UTGÅR IFRÅN NÄR DU SJÄLV VAR 
ELEV PÅ HÖGSTADIET

Din skolbakgrund som elev
1. Vilket av följande betygssystem omgavs Du själv av som elev i grundskolan 
motsvarande dagens årskurs 7-9?
a) Det ”absoluta” bokstavssystemet 
b) Det normrelaterade siffersystemet med separat bedömning av uppförande etc.
c) Det normrelaterade siffersystemet med bedömning utan uppförande etc.
d) Det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet
e) Annat?………………

2. Upplevde Du din egen skolgång som positiv utifrån följande faktorer
- Instämmer helt - Instämmer delvis - Tar delvis avstånd - Tar helt avstånd - Ingen 
åsikt/vet ej

Att studera
Egna betyg
Betygsystemet
Lärarens bedömning av dig och din kunskap
Egen inlärning

Om Du svarade instämmer helt/instämmer delvis på något/några av alternativen på 
fråga 2 fortsätt då med fråga 3. Annars hoppar du vidare till fråga 4.

3. I vilken mån hjälpte dig följande faktorer att prestera bra i skolan.
- Instämmer helt - Instämmer delvis - Tar delvis avstånd - Tar helt avstånd - Ingen 
åsikt/vet ej
Din motivation
Din familj
Dina vänner
Dina lärare
Betygsystemet
Egen inlärningsförmåga
Lärarnas inlärningssätt/undervisningssätt
Val av läromedel
Annat?………

När Du svarar på följande påståenden som innehåller  
vissa variabler i pluralform, som t.ex. dina lärare. Svara 
då enligt den huvudsakliga åsikten du har av det.



Om du svarade tar delvis avstånd/tar helt avstånd/vet ej på någon eller några av svaren i 
fråga 2 fortsätt då med fråga 4. Annars hoppar du vidare till fråga 5.

4. Ange i vilken mån följande faktorer höll tillbaka din prestationsförmåga, i skolan.
- Instämmer helt - Instämmer delvis - Tar delvis avstånd - Tar helt avstånd - Ingen 
åsikt/vet ej

Din motivation
Din familj
Dina vänner
Dina lärare
Betygsystemet
Egen inlärningsförmåga
Lärarnas inlärningssätt/undervisningssätt
Val av läromedel
Annat?………

5. Ange hur Du som elev huvudsakligen upplevde att lärarna använde sig av följande 
inlärnings/undervisningsmetoder.
                                 Ofta               Ibland Sällan Aldrig Ingen åsikt/vet ej
Exkursioner
Föreläsning för eleverna
Grupparbete
Individuellt arbete
Lyssna på klasskamraters redovisningar
Utomhusaktiviteter
Studiebesök
Webbaserat lärande (skapa egna hemsidor, webbspel i utbildningssyfte m.m.)
Rollspel
Värderingsövningar
Visning av film
Visning av diabilder
Diskussioner
Overhead

6. I vilken omfattning använde sig dina lärare, när du var elev, huvudsakligen av 
följande läromedel.

Ofta Ibland Sällan Aldrig Ingen åsikt/vet ej
Film
Läroböcker
Diabilder
Internet (sökmotor)
Stenciler
Artiklar
Overhead
Annat?……



7. Ange i vilken omfattning du upplevde att dina lärare reflekterade över hur deras 
lektion gått i förhållande till vad de planerade. Alltid

   Ibland
Sällan
Aldrig
Ingen åsikt/vet ej

8. Ange i vilken omfattning dina lärare lät dig och dina klasskamrater framföra sina 
synpunkter vad gäller delkursens arbetsmoment. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig
Ingen åsikt/vet ej

9. Ange i vilken omfattning dina lärare tog hänsyn till dina egna och dina 
klasskamraters synpunkter vad gäller delkursens arbetsmoment. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig

Ingen åsikt/vet ej

10. Ange i vilken omfattning dina lärare lät dig och dina klasskamrater framföra sina 
synpunkter på deras roll som lärare. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig

Ingen åsikt/vet ej

11. Ange i vilken utsträckning dina lärare tog hänsyn till dina egna och dina 
klasskamraters synpunkter vad gäller deras roll som lärare. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig

Ingen åsikt/vet ej

12. Hade dina lärare utvecklingssamtal med dig och dina klasskamrater varje termin när 
du var elev? Ja

Nej
Ingen åsikt/vet ej

Med utvecklingssamtal, syftar jag här nedan på ett samtal 
som hjälper eleven att tidigt på terminen strukturera upp 
sitt arbete och eventuellt hitta mer lämpliga arbetsverktyg 
för honom eller henne.



13. Ange i vilken omfattning dina lärare hade ett extra utvecklingssamtal med elever 
som låg nära gränsen till icke godkänd eller motsvarande betyg. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig

Ingen åsikt/vet ej

FRÅGOR UTIFRÅN DIN EGEN LÄRARROLL

Bedömning
14. Det är betydelsefullt att väga in elevers uppförande i en bedömning av ett betyg för 
att öka elevernas prestationer och därmed även deras betyg. Instämmer helt

Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

15. Det är rimligt att väga in elevers uppförande i en bedömning av ett betyg.
Ja
Nej
Ingen åsikt/vet ej

16. Alla dina kollegor har vägt in uppförande  i bedömningen av en elevs betyg
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

17. Alla dina kollegor väger alltid in uppförande i bedömningen av en elevs betyg
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

Ta ställning till följande påståenden. Det är din
personliga åsikt du anger som svar!



18. Du har själv vägt in elevers uppförande i samband med en bedömning av deras 
betyg Instämmer helt

Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

Om du svarade tar delvis avstånd/tar helt avstånd/vet ej på fråga 18 fortsätt då med 
fråga 19. Annars hoppar du vidare till fråga 20.

19. Du väger alltid in elevers uppförande i samband med en bedömning av deras 
betyg. Instämmer helt

Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

20. I mediedebatten har det diskuterats ett förslag om att återinföra ett betyg i 
uppförande. Tycker Du att ett sådant återinförande skulle vara bra?

Ja
Nej
Ingen åsikt/vet ej

Upplägg
21. Ange om Du huvudsakligen använder dig av följande 
inlärnings/undervisningsmetoder. 

Ofta Ibland Sällan Aldrig Ingen åsikt/vet ej
Exkursioner
Föreläsning för eleverna
Grupparbete
Individuellt arbete
Redovisningar av varandra
Utomhusaktiviteter
Studiebesök
Webbaserat lärande (göra egna hemsidor, webbspel i utbildningssyfte m.m.) 
Värderingsövningar
Visning av film
Visning av diabilder
Diskussioner
Overhead

Ta ställning till följande fråga/påståenden. Det 
är din personliga åsikt du anger som svar!



22.  I vilken omfattning använder Du dig huvudsakligen av följande läromedel? 
Ofta Ibland Sällan Aldrig Ingen åsikt/vet ej

Film
Läroböcker
Diabilder
Internet (sökmotor)
Stenciler
Artiklar
Overhead
Annat?……

23. Du anpassar inlärningsmetoderna efter varje enskild elev
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

24. Du anpassar läromedlen efter varje enskilt arbetsmoment
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

25. Du reflekterar alltid över hur din lektion har gått i förhållande till vad Du planerade.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

26. Har du utvecklingssamtal med dina elever varje termin?
Ja
Nej
Ingen åsikt/vet ej

Ange för varje påstående, hur väl det stämmer 
med, hur Du agerar som lärare idag.



27. Ange i vilken omfattning Du har ett extra utvecklingssamtal med elever som ligger 
nära gränsen till icke godkänd. Alltid

Ibland
Sällan
Aldrig
Ingen åsikt/vet ej

Ansvar
28. Du anser att eleverna har det huvudsakliga ansvaret för att lära sig i skolan.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

29. Du anser att Du som lärare har det huvudsakliga ansvaret för att eleverna skall lära 
sig. Instämmer helt

Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

30. Du anser att eleverna har det huvudsakliga ansvaret för att prestera bra i skolan.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

31. Du anser att du som lärare har det huvudsakliga ansvaret för att eleverna skall 
prestera bra i skolan. Instämmer helt

Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

Med utvecklingssamtal, syftar jag här nedan på ett samtal 
som hjälper eleven att tidigt på terminen strukturera upp 
sitt arbete och eventuellt hitta mer lämpliga arbetsverktyg 
för honom eller henne.



Eleven

32. Följande faktorer hjälper eleverna att prestera bra i skolan.
- Instämmer helt - Instämmer delvis - Tar delvis avstånd - Tar helt avstånd - Ingen 
åsikt/vet ej
Egen motivation
Familj
Vänner
Lärare
Betygsystemet
Egen inlärningsförmåga
Lärarnas inlärningssätt/undervisningssätt
Val av läromedel
Annat?………

33. Du låter alltid dina elever framföra sina synpunkter av varje delkurs arbetsmoment.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

34. Du tar alltid stor hänsyn till elevernas synpunkter vad gäller delkursens 
arbetsmoment.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

35. Du låter alltid dina elever framföra sina synpunkter på din roll som lärare.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

36. Du tar alltid stor hänsyn till elevernas synpunkter vad gäller din roll som lärare.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

Ange i vilken grad Du instämmer i eller 
tar avstånd ifrån följande påståenden.



37. Elevernas uppförande under lektionstid, har en stor betydelse för en bra fungerande 
lektion i skolan.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Ingen åsikt/vet ej

38. Följande inlärnings/undervisningsmetoder  är den huvudsakliga för att en elev bäst 
skall lära sig fakta?
Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Ingen åsikt/vet ej

Exkursioner
Föreläsning för eleverna
Grupparbete
Individuellt arbete
Redovisningar av varandra
Utomhusaktiviteter
Studiebesök
Webbaserat lärande (skapa egna hemsidor, webbspel i utbildningssyfte m.m.)
Rollspel
Värderingsövningar
Visning av film 
Visning av diabilder
Diskussioner
Overhead 

Är Du kvinna
eller man

Vilket år är Du född? 19….

Vilka ämnen är Du verksam inom? ……………

Vilken skola arbetar Du på?……………………

Hur länge har Du arbetat som lärare?…………..år/månader/veckor

Har Du mer synpunkter på den här undersökningen och dess frågor så är Du välkommen 
att skriva dem här nedan i rutan eller maila dem till Samanthi Blom på följande E-post 
adress hbllb02@student.vxu.se.

Återigen, ett stort tack för all hjälp!

Ruta där det finns möjlighet för de svaranden att skriva 
fler synpunkter!


