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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att reda ut hur elever i klass sju och nio upplever att de motiveras 

till lärane och gott uppförande. Syftet innefattar också vilka elevernas attityder till 

uppförande- och uppförandebetyg är men även vad som anses med gott uppförande. Det 

teoretiska perspektivet anför Jenners motivationsbegrepp samt Thornbergs bergepp 

gällande, attityder, värden och normer finns med i teorin. Metoden för studien är en 

kvalitativ studie med  fokusgrupper som informanter. Fyra fokusgrupper av elever har 

deltagit i studien. Samtliga fokusgrupper har diskuterat två dilemman. Dessa har 

delgetts dem under våra samtal. Resultatet visar att eleverna i både klass sju och klass 

nio upplever en bristfällig arbetsro i klassrummet. De hävdar att de vill ha bättre 

klassrumsmiljö samt att de hade kunnat tänka sig ett betyg i uppförande om betyget inte 

hade grundat sig på deras personligheter, utan på konkreta situationer i klassrummet. 

Eleverna vill hitta motivation till ett gott uppförande genom att de vill ha bra betyg och 

kunna söka rätt gymnasium senare, och ger uttryck för hur klassrumsmiljön ska 

förändras. Däremot kan de inte ge konkreta exempel på förändringar som gäller dem 

själva. Förändringarna gäller de andra eleverna i klassrummet och lärarantalet. 
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1. Inledning 
 

Under min verksamhetsförlagda utbildning hade elever i klass åtta i uppgift att skriva en 

argumenterande text. Eleverna skulle argumentera antingen för eller emot ett ämne som 

de själva hade valt. Tre pojkar satt och diskuterade högt och tydligt om betyg i 

uppförande och beteende och då blev jag snabbt intresserad och anslöt mig till deras 

diskussion. Pojkarna var för betyg i just beteende och uppförande och menade på att 

deras andra betyg hade förbättrats. De hade varit tvungna att uppföra sig under 

lektionstid och tvungna att göra sitt bästa för att inte få ett dåligt betyg i just uppförande. 

De menade också att de inte hade stört alla andra elever i klassrummet genom betyg i 

uppförande och därmed hade också andras koncentration och prestation blivit mycket 

bättre. Pojkarna ansåg sig själva vara de stökiga i klassen. Betyg i allmänhet gillade de 

inte. De ansåg att  bedömning var bättre men eftersom de redan har betyg i alla ämnen 

kunde de, enligt dem själva, lika gott också bli betygsatta i uppförande.  

 

Arbetet kommer fokusera på elevernas attityder till sitt eget eller andra elevers  

uppförande i klassrumet och hur det i så fall skulle påverka skolmiljön men även deras 

egen prestation. Frågan är om ett beyg i uppförande och beteende skulle få eleverna att 

prestera bättre? Förbättra arbetsron i klassrummet? Alternativt få eleverna att vara mer 

oroliga i klassrummet.  

 

Utgångspunkten i studien har varit två dilemman som presenterats för samtliga elever i 

studien. Dessa dilemman illustreras av två olika klassrummssituationer. I den första 

framställs en elev som är mycket utåtriktad men som är mycket stökig, trots detta har 

eleven höga betyg i de flesta ämena. Det andra dilemmat speglar det motsatta scenariot 

med en elev vars personlighet inte är lika utåtriktad utan mer tystlåten och där hans 

betyg har påverkas av den bristfälliga miljön i klassrummet. Dessa dilemman är centrala 

för elevernas diksussioner och tankar under samtalen och syftet är att illustrera två olika 

situationer som eleverna känner igen. Dilemmana finns som bilaga 41.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att förstå elevers attityder till uppförande inom skolmiljön samt 

hur de uttrycker sina åsikter ombedömning av beteende och betyg i uppförande. Syftet 

är också att undersöka elevers tankar om vad som de anser är rätt uppförande i ett 

klassrumm. En annan del i studien är hur de resonerar om arbetsmiljön i skolan. Vilka  

konsekvenserna är av bristfällig arbetsmiljö,  och också vilka positiva effekter det finns 

med att bedöma eleverna i uppförande, utifrån eleverna själva.Följande forskningsfrågor 

avser studien att besvara: 

 

1. Hur eleverna uppfattar att de motiveras till lärande och kunskap? 

2. Vad anser eleverna är gott uppförande? 

 

3.  Hur motiveras de till gott uppförande? 
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2. Tidigare forskning/bakgrund  

I detta kapitel presenteras det som jag har funnit relevant  och som tidigare har studerats 

om elevers attityder till skola och betyg. Även forskning som behandlar betyg, betyg i 

uppförande och betygens förändring inom skolan kommer presenteras i detta kapitel. 

 

2.1 Skolverkets undersökningar 

Sedan 1993 har Skolverket presenterat ett antal attitydundersökningar som behandlar 

elevers attityder till skolan och den grupp som har varit fokus är högstadie- och 

gymnasieelever. Under senare tid har även mellanstadieelever studerats. Syftet med 

undersökningarna är att klarlägga elevers, föräldrars och lärares upplevelser och 

inställningar till skolan samt vad som behövs åtgärdas inom skolan.
1
 Den senaste 

undersökningen som presenteras nedan är från 2012. I rapporten jämför Skolverket med 

tidigare rapporter som har gjorts. Skolverket tar upp skolans arbetssätt, elevinflytande, 

skolmiljön och trivseln i skolan.
2
  

 

Elevernas upplevelser av miljön och arbetsron i klassrumet ser olika ut beroende på 

vilken årskurs de går i. Enligt Skolverket anser sex av tio elever i de högre åldrarna att 

de har arbetsro och att de kan koncentrera sig under lektionstid medan ungefär 15 

procent av eleverna anser att de knappt har arbetsro på någon lektion. De elever som blir 

störda av andra elever i klassrummet är nästan en av tre. Enligt rapporten från 2009 har 

denna andel ökat med 9 procentenheter. 
3
 Däremot anser nio av tio elever att de trivs 

med de andra eleverna i klassen. 
4
 Den senaste undersökningen som gjordes under 2012 

hamnade efter förändringarna, Lgr 11,  inom skolan när nya skolplaner och 

styrdokument implementerades och därför är det av vikt att ha i åtanke att både elever 

och lärare ännu inte hade vant sig vid den nya skolreformen.
5
  

 

 

 

 

                                                 
1
 Skolverket Attityder till skolan 2012,  2013:8 

2
 Skolverket 2013:8 

3
 Skolverket 2013:59 

4
 Skolverket 2013: 53 

5
 Skolverket 2013: 9 
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2.2. Värdegrund 

Värdegrunden är en cetnral del av skolan och läroplanen. I skolans värdegrund är det 

tydligt hur eleverna ska forstras till demokratiska medborgare och även lära sig ta 

ansvar för sin egen kunskap och sin egen skolgång. Eleverna ska bemötas likvärdigt där 

diskriminering inte ska förekomma oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet. Skolan 

ska också ta hänsyn till alla elevers olika behov och inlärningssätt.  

 

”Undervisningen ska vara saklig och allsidig […]Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. […] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”
6
 

 

2.3 Betygen historiskt i Sverige 

 

Betygen i Sverige har sedan 40-talet varit tätt sammankopplade till urvalet för högre 

studier och har fungerat som en utvärderingsmodell för elever. Eleverna kontrolleras 

genom betygen men lärarna granskas också utifall de följer det regelverk som finns.
7
 

Andersson börjar redan från 40-talet och skriver i ,Varför betyg?, att betygen var till för 

att bedöma elevernas allmänna begåvning och studieförutsättningar men även deras 

personligheter. Under denna tid hade den svenska skolan en sjugradig betygsskala och 

här bedömdes elevernas ämneskunskaper men även ordning och uppförande. I ämnet 

kunade eleverna få ”A= Berömlig, a = Med utmärkt beröm godkänd, AB = Med beröm 

godkänd, Ba = Icke utan beröm godkänd, B = Godkänd, Bc = Icke fullt godkänd, C = 

Otillräcklig.”
8
 I Ordning såg bedeömingen ut på följande sätt: A = Mycket god, B = 

God och C = Mindre god. Och den tredje bedömingen gjordes på uppförande där 

betygsskalan såg ut såhär: A = Mycket gott, B = gott, C = Mindre gott, D = Kladevärt.
9
  

 

                                                 
6
 Skolverket 2011 

7
 Håkan Andersson Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg 1999:7-8 

8
 Andersson 1999:14 

9
 Andersson 1999:14 
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Betyg i uppförande och ordning har tidigare funnits inom svensk skola men dessa betyg 

kritserades för att inte innehålla tillräckligt med information och motsvarade inga 

kunskapskrav som gymnasieskolorna krävde. Varje lärare gjorde en egen, enskild 

bedöming, och därför blev betygen olika hos olika lärare.
10

 Betyg i uppförande och 

ordning varade inte länge utan redan år 1964 togs dessa betyg bort i skolan och även i 

gymnasieskolan. Men diskussionen kring dessa betyg började tidigare, redan på sent 40-

tal och 50-tal, då betygen påverkade elevernas framtida möjligheter till jobb och 

anställningar efter skolan. Diskussionen handlade om skolan ändå skulle sätta ett 

slutbetyg i ordning och uppförande eftersom arbetsgivarna inte var intresserade av de 

betygen utan där andra kunskaper var viktigare. 
11

 (diskuteras det fortfarande) 

 

2.4 Relativa betyg 

Andersson definierar och förklarar begreppet relativa betyg som ”en gradering i 

förhållande till medelprestationen i den normgrupp till vilken jämförelse ska göras”.
12

 

Betygen är alltså relativa mått i jämförelse med medelpretationen och kan också 

beskrivas som ”grupp- eller normrelaterad betygssättning”. 
13

  

 

Senare ändrades den sjugradiga skalan till en femgradig sifferskala där betygen 

fungerade på samma sätt som tidigare men där benämningarna ändrades från bokstäver 

till siffor från ett till fem. Medelbetyget var tre i jämförelse med tidigare där 

medelbetyget var ”Ba”.  Inför vidare skolgång var inte betygen lika viktiga. Skriftlig 

och muntlig prövning gjordes istället men senare fungerade beygen som ett hjälpmedel 

inför centralproven.
14

 De relativa betygen hade både för och nackdelar men användes 

ändå inom den svenska skolan ett tag fram till 1989, då en expertgrupp togs in ”för att 

utreda en övergång från relativa till målrelaterade betyg”.
15

 Den pedagogiska funktionen 

med betygen skulle lyftas fram.  

 

Det relativa betygssystemet kritiserades då det inte gav information om elevernas  

egentliga kunskaper inom ett specifikt ämne utan hur kunskaperna förhöll sig till andra 

elevers kunskaper. Detta system ansågs vara orättvist då läraren kunde fördela betyg 

                                                 
10

 Skolverket 2014 
11

 Andersson 1999:23 
12

 Andersson 1999:17 
13

 Andersson 1999:17 
14

 Andersson 1999:29-30 
15

 Andersson 1999:29-30 
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efter procenttal. Kritiken utgick också från huruvida det var riktigt att utgå från 

slumpmässig matematisk fördelning eftersom studieprestationer berodde på andra 

faktorer. 
16

 Med denna kritik som utgångspunkt överigck de relativa betygen till mål- 

och kunskapsrelaterade betyg som fokuserade på elevers kunskapsutveckling i relation 

till nationella kunskapskrav. De i sin tur identifierade kunskaperna i relation till 

betygen.
17

 Den nya läroplanen Lpo94 var inte längre resultatstyrd utan målstyrd och här 

fick eleverna chansen till eget ansvar och och frihet över sitt eget lärande.
18

 I Lp0 94 

står det också att:  

 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla 

de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstak.” (Skolverket 1994:5) 

 

 

Tabell 1. Betygsjämförelse mellan Lpo94 och Lgr1(Skolverket 2014). Siffrorna i sidan 

visar det antal poäng som varje betyg är värt.
19

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Skolverket 2014  
17

 Skolverket 2014  
18

 Andersson 1999: 
19

 Skolverket 2014 http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Nedan följer de teoretiska perspektiv som står till grund för uppsatsen och forskningen. 

Håkan Jenners motivationsbegrepp kommer också att presenteras. Eftersom attityder till 

uppförande i klassrumet är syftet med uppsatsen kommer begrepp som attityder, 

normer, värden och grupper att presenteras och dessa utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv utifrån Robert Thornberg. 

 

3.1 Motivation 

Motivation är något som får elever att sträva efter ett visst mål ett ett visst beteende. 

Inför denna studie är det viktigt att reda ut vad som motiverar eleverna i skolan och vad 

som skapar strävan efter ett betyg, attityd men också gott uppförande.  

 

Jenner skriver i Motivation och motivationsarbete om olika teorier till motivation hos 

människor och elever i skolan.
20

 Motivationsbegreppet kan beskrivas utifrån tre 

aspekter där den första handlar om ”motivation som en inre faktor” och där drivkraften 

och målet är viktigt. Med detta menas att människans motivation styrs av en strävan 

efter att nå ett mål och försöka hitta drivkraften. Samtidigt finns det en stimulans som 

får människan att vilja satsa och göra bra ifrån sig. Motivationen påverkas utav att hitta 

ett mål att uppnå och genom en strävan efter att uppnå samma mål. 
21

  

 

Den andra av de tre aspekterna för att uppnå motivation handlar om belöning och 

strävan efter något annat än målet. Här är innebörden viktig, en morot, till exempel höga 

betyg eller status. Det är de yttre målen som är viktiga. Jenner menar att om det är de 

bra betygen som är viktiga inför ett arbete eller ett prov, dessa bra betyg motiverar 

elever till att göra bra ifrån sig. De inre målen är inte alltid i fokus. Den sista aspekten 

av tre innebär relationen mellan människans drivkraft och målen som efterstävs. Jenner 

beskriver den som: 

 

”En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden 

eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen 

uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre 

drivkraften.” 
22

 

                                                 
20

 Jenner Motivation och motivationsarbete i skola och behandling 2004:41 
21

 Jenner 2004:42 
22

 Jenner 2004:42 
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Elevers och eller mäniskors tidigare erfarenheter, upplevelser, personlighetsdrag och 

värderingar är sociala faktorer och individfaktorer som påverkar motivationen och 

motivationsprocessen. Här har andra människors förväntningar betydelse och även deras 

roller gentemot personen. 
23

  

 

Tabell 2. Illustrerar jennes förklaring till relationen mellan mål och drivkraft.
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.2 Värden och attityder 

Thornberg skriver i Det sociala livet i skolan om skolans värld och hur den ser ut utifrån 

lärarnas perspektiv, även elevernas perspektiv. Hur olika grupper ser ut samt normer 

och värden och hur de utspelar sig inom denna miljö. 
25

 

 

Thornberg använder begreppen värden och attityder och menar att dessa står likvärdia 

till varandra. De speglas i vad som är gott och ont, bra och dåligt eller accepterat inom 

olika sammanhang som människor befinner sig i. 
26

 Vad som är accepterat inom en 

grupp är inte lika accepterat inom en annan grupp. Thornberg menar att dessa grupper 

skiljer sig åt beroende på vilka åsikter som gruppen finne acceptabla. Skillnaden mellan 

begreppen värden och attityder är att värden innebär vad människor tycker är bra eller 

                                                 
23

 Jenner 2004: 43 
24

 Jenner 2004:43 
25

 Robert Thornberg Det Sociala livet i skolan 2006 
26

 Thornberg 2006:22 
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dåligt. Värden kan antingen både vara nedskriva eller inte .
27

 Attityder är däremot en 

negativ eller positiv inställning till handlingar eller idéer. Thornberg ger exemplen som 

attityder till lärare, regler eller betyg. Eisele skriver också om attityder och menar att 

begreppet inebär en aktiv process. Begreppet attityder kan också både vara abstrakta 

och konkreta men även korta och långvariga.
28

  

 

Inom begreppen attityder och värden finns också begreppet normer. Normer i sig är 

handlingar och eller agerande som anses vara accepterat eller inte accepterat.Normer är 

också vad som anses vara önskvärt inom en grupp eller i en given situation. Här 

innefattar också hur en människa ska handla och vad som anses vara rätt handlande 

inom en viss grupp eller situation. Till sist skriver Thornberg att normer är kopplade till 

värden eftersom de styr hur vi ser på saker. Hur vi handlar utifrån våra inställningar till 

dem. Alltså hur accepterat det är att vara på ett visst sätt. 
29

  

 

Som tidigare nämnt, utgår normer från vad som är socialt accepterat och hur människor 

ska vara och inte vara inom specifika situationer. En del normer är dolda medan andra 

är transparanta för alla. Thornberg beskriver hur normer ser ut i ett klassrum och skriver 

att det finns många olika normer som genomsyrar gruppens åsikter. Det handlar om 

saker man får och inte får lov att göra, när man får prata eller inte men också hur man 

beter sig gentemot sina klasskompisar.
30

 Thornberg hänvisar till andra forskare och 

nämner exempelvis Boostroms definition av klassrumsregler. Forskaren menar att 

klassrumsregler är vad som är acceptabelt eller oacceptabelt i klassrummet, hur elever 

bör och inte bör agera. Den andra forskaren Thornberg använder sig utav, är Doyle som 

menar att ”syftet med klassrumsregler vanligtvis att reglera elevernas uppförande så att 

de inte stör aktiviteterna, gör någon illa eller orsakar skador på skolans egendom”.
31

 

Thornberg fortsätter och skriver  

 

”En vanlig uppfattning är att klassrumsreglers huvudsakliga funktion är att reglera och 

kontrollera elevernas beteenden i klassrummet. Genom reglerna och de sanktions- och 

belöningssystem som upprätthåller dem kan läraren etablera en ordning, och när denna 

ordning är etablerad kan undervisningen genomföra obehindrat. Eleverna måste lära sig 

                                                 
27

 Thornberg 2006:22 
28

 Per Eisele Experimentell och tillämpad socialpsykologi 2003 
29

 Thornberg 2006:27 
30

 Thornberg 2006:28 
31

 Thornberg 2006:28 
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att sitta still, vara tysta, vänta på sin tur, vara artiga mot varandra och ta ansvar etc., om 

undervisning och lärande i de olika skolämnena ska kunna äga rum” Thornberg 2006:28-

29 

 

 

3.2.1 Vad är en grupp? 

Gruppperspektivet i studien grundar sig i elevers olika grupptillhörigheter som 

perverkar dem på olika sätt. Det är viktigt att förstå vilka olika typer av grupper 

eleverna är i. Elevernas åsikter och tankar påverkas av de andra i klassen och påverkas 

också av vilken tillhörighet de har i gruppen. 

 

Vad som menas med grupp finns det ingen given definition av enligt Thornberg och 

beskriver istället elva olika sätt att definiera en grupp på. Alla elva definitoner vävs 

samman som sammanfattningsvis innebär;  en grupp där olika individer, två eller fler, 

interagerar med varandra och som anser sig själva tillhöra den specifika gruppen och 

som strävar efter samma mål men samspelar även med varandra utifrån givna roller. 
32

 

Anledningen till att det finns en stor bredd på definitionen av begreppet grupp, är att 

olika grupper inte fungerar på samma sätt och just för att de är olika beroende på 

gruppmedlemmarna. 
33

 Eftersom grupperna skiljer sig åt finns det olika typer av grupper 

som människor tar del av och dessa ä primär- och sekundärgrupper, informella och 

formella grupper, ingrupper och utgrupper samt undergrupper.
34

 Grupperna speglas av 

hur individer relaterar till varandra inom den gemensamma gruppen och vilka relationer 

de har gentemot varandra där medlemmarna har en gemensam historia och präglas av 

nära relationer. Enligt Thornberg är en primärgrupp oftast de närmaste vännerna och 

familjen. Sekundärgruppen är en aning större än primärgruppen och här känner inte 

medlemmarna varandra lika nära och relationerna mellan dem är inte lika personlig.  

 

Skillnaden på informella och formella grupper utgörs av intresse där den informella 

gruppen skapas spontant genom gemensamma intressen. Den formella gruppen bildas 

utifrån givna syften och ett ledarskap, till exempel en skolklass. In- och utgrupper inom 

grupper som individen är delaktig i eller inte där ingruppen utgör gruppen som familjen 

eller den egna skolklassen medan utgruppen är de grupper som människor inte är 
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medlem i, till exempel andra familjer eller den egna kompiskretsen. Sista gruppen, 

undergrupper, är den grupp som är mindre och som finns inom en annan grupp som en 

arbetsgrupp inom en skolklass.
35

  Alla grupper samspelar med varandra och kräver olika 

mycket interaktion och intresse för att fungera men kräver också olika typer av normer, 

värden, attityder och aktörer. 
36

 

 

3.3 Mina ställningstaganden 

Med begreppen attityder, motivation, värden och normer, grundar jag mina åsiker i både 

Jenners och Thornbers definitioner. Attytider innebär eleveras inställningar till vad som 

är bra respektive dåligt samt deras inställningar till till positiva och negativa handligar 

och beteenden. Motivationsbegreppet innebär de faktorer som påverkar elverna till ett 

visst mål eller till en viss handling. Avsnittet Vad är en grupp är av vikt då eleverna 

analyseras utifrån hur de påverkas av varandra i  klassrummet. Även värden och normer 

är en del av gruppens dynamik och samhörighet.  
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4. Metod 

I denna del kommer jag presentera den metod som genomsyrar forskningen och hur 

tillvägagångssättet har sett utt. Metodvalet, urvalet och tillvägagångssättet kommer även 

diskuteras under detta kapitel. 

 

4.1 Metodval 

För att komma åt de attityder och tankar elever verkligen har om ämnet uppförande och 

beteende i klassrummet har jag valt att använda mig utav dilemman som 

diskussionsunderlag för själva studien. Eleverna har tilldelats två olika dilemman med 

två olika elever som beteer sig på  olika sätt i klassrummet, men där eleverna kan känna 

igen båda typerna. Inom dessa två dilemman kan eleverna tillsammans i gruppen 

diskutera och berätta vad de tycker och varför de tycker som de gör. Jag har själv inte 

deltagit i diskussionerna men har ställt frågor när gruppen har avvikit från ämmnet eller 

när diskussionen har stannat upp. Metodvalet kan beskrivas som fokusgrupper där jag 

använt mig utav Wibecks definition av begreppet. Fokusgrupper betyder ett fåtal 

personer som och diskuterar ett givet ämne tillsammans där fokus ligger på diskussion 

och personernas tankar och åsikter i ämnet. Personerna blir också iakttagna av en person 

som lyssnar och ställer frågor om det behövs. Vilket i sin tur är jag. 
37

 

 

4.2 Urval 

Valet av informanter speglas i vad syftet med uppsatsen är, hur sjuor och nior ser på 

uppförande och betéende i klassrumet. Orsaken till valet av sjuor och nior är för att de 

befinner sig mellan slutbetyg,  en introduktion med betygen och har erfarenhet av hur 

betygen används i skolan. Jag har, genom en kontaktperson på skolan, haft kontakt med 

eleverna som har deltagit.  Jag har ställt frågan om medverkan och eleverna har själva 

fått ta ställning till om de ville medverka eller ej. Jag har inte på förhand haft kännedom 

om  elevernas ställning till ämnet eller hur de beteer sig  i klassrummet. En blankett har 

skickats ut till föräldrarna och den finns att se i bilaga 3.  När föräldrana godkände 

elevernas medverkan bokade vi in tider. Det blev två grupper av sjuor och två grupper 

av nior men mängden av elever i grupperna varierade mellan tre till fem. Från början 

var valet fem stycken elever  i varje grupp med anledning för avhopp och sjukdom. 

Tillslut blev deltog mellan tre till fem elever per grupp.  
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Denscombe skriver i Forksningshandboken: för småsakliga forskarprojekt inom 

samhällsvetenskaperna om både fördelar och nackdelar med både stora och små 

grupper men menar att inom mindre forskning brukar tre till fyra informanter vara ett 

bra antal.
38

 Inför min forskning har jag valt ett antal på fem informanter i varje grupp 

och detta för att vara på säkra sidan om att diskussionerna inte kommer stanna av och 

avslutas för tidigt samtidigt som platsen för avhopp också fanns till godo. Storleken kan 

variera och Denscombe menar att större grupper kan medföra olika nackdelar som till 

exempel kan större grupper vara svåra att kontrollera och fokus kan lätt försvinna. Han 

menar också att i större grupper kan de informanter som har sämre självsäkerhet 

försvinna i samtalet och inte alls ta del av diskussionerna men även om det är för många 

som pratar samtidig är det svårare att dokumentera och skilja på vet som säger vad. 
39

  

 

Denscombe skriver om forskarens urval där han nämner ett subjektivt urval eller 

kvoturval och med dessa begrepp menas att informanterna väljs på personliga faktorer, 

vilka de är och hur dessa spelar roll inför själva forskningsämnet och inte på ett 

slumpmässigt sätt.
40

 Här har jag valt att inte påverka allt för mycket inför själva studien 

och lät eleverna i nian själva bestämma om de ville deltaga eller inte. Eftersom jag inte 

har varit deras lärare har jag heller ingen kännedom om hur deras åsikter kring ämnet 

eller hur deras betyg ser ut och inte heller hur de beteer sig i klassrummet. När det gäller 

sjuorna, där handledaren har bestämt elever, ser urvalet annorlunda ut då de har valts 

utifrån forskningsämnet.  

 

Denscombe forsätter och skriver om hur det ibland kan vara relevant att välja ut 

informanter för att deras åsikter är olika och  som kommer skapa skillnader i själva 

undersökningen och också där olika åsikter skapar bredd på diskussionen. 
41

 Wibeck 

förklarar olika typer av rekryteringsalternativ och beskriver hur de fungerar och hur de 

passar in i olika typer av undersökningar. En utav metoderna är kontaktpersoner eller 

också snöbollsurval vilket innebär att forskaren har en person eller flera som hjälper till 

att nämna informanter till sill studien eller då att personer som redan har valt att deltaga 
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bidrar till att värva andra. 
42

 En del av min metod har gått ut på att jag har kontaktat 

mina två handledare och berättat om syftet med uppsatsen och därmed bett dem fråga 

eleverna som de tänkte på om de kunde tänka sig ställa upp. Dock har bara en utav 

kontakpersonerna valt att välja ut informanter medan den andra tog ett steg tillbaka och 

fungerade inte längre som kontaktperson. 

 

 

4.3 Fokusgrupper 

Wibeck menar att en fokusgrupp innebär att en grupp människor sitter och pratar om 

eller diskuterar om ett givet ämne inom en begränsad tid som en forskare har givit dem. 

Målet, idén med en fokusgrupp, går ut på att personerna som deltar ska diskutera på 

egen hand. Personerna är medvetna om att de blir iakttagna och att det som sägs 

kommer att analyseras detaljerat. Inom en fokusgrupp sitter en moderator med men som 

inte är delaktig i diskussionen. En moderator är forskaren som utför forskningen. 
43

 

Enligt Denscombe är en fokusgrupp den samma som Wibeck menar, men han menar 

också att diskussionerna ska fokusera på ett visst ämne som informanterna har 

gemensamt eller en erfarenhet som alla känner igen.
44

  De fokusgrupper som jag har 

valt studerar alla elever på sammma grundskola och alla elever påverkas ofta av 

arbetsron i klassrummet, uppförande är något som de pratar om under 

utvecklingssamtalen med föräldrar och lärare. Alltså betyder detta att informanternas 

gemensamma nämnare är skolmiljön.  

 

Den gemensamma nämnare beskriver Denscombe som ”ett stimulus” och menar att det 

är detta ämne som ska utgöra början av diskussionen där moderatorn presenterar 

diskussionsämnet innan informanterna börjar prata med varandra.
45

 Det kan handla om 

att visa ett klipp eller tolka ett fotografi enligt Denscombe men jag kommer att läsa upp 

dilemmat och sedan får de läsa det tillsammans i gruppen och sedan diskutera. Med 

detta ska informanterna kunna starta diskussionen om uppförande i skolmiljön. Wibeck 

diskuterar också samma begrepp men väljer att benämna det som ”stimulusmaterial” 

istället och där hon menar att detta material fungerar som en ingång till själva 

diskussionen, alltså forskningen. Själva materialet ska främja informanternas tankar och 
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åsikter och starta igång diskussionen och inte bara innehålla fakta och svar. Det som 

används ska bidra till antingen positiva eller negativa vinklar av diskussionsämnet och 

ska inte innehålla många färdiga argument där det inte finns något att diskutera vidare 

på. Genom att visa stimulusmaterialet tidigare bidrar det till att informanterna är väl 

förberedda och har samlat sina tankar och åsikter innan själva diskussionen. 
46

 Eleverna 

fick läsa in sig på mina två dilemman som fungerade som diskussionsunderlag för själva 

samtalen. 

 

 

4.3.1 Varför fokusgrupper?  

Denscombe skriver att fokusgrupper får informanterna att fritt diskutera ämnet och att 

det är lättare för forskaren sedan att kunna utgöra och avgöra de bakomliggande 

faktorerna till varför informanterna tycker som de gör och hur deras tankegångar ser ut. 

Diskussionerna kan leda till ett gemensamt svar som att informanterna tycker det 

samma om ämnet som presenteras men också skillnader i medlemmarnas åsikter. Båda 

alternativen kan enligt Denscombe innebära att forskaren får ett bra resultat i slutändan 

men det är inte resultatet av diskussionen som är viktig utan själva interaktionen mellan 

informanterna och hur de framställer sina åsikter är viktiga för själva studien. Det är då 

det blir ett bra resultat.
47

 Fokusgrupper används i många olika sammahang och några 

exempel är när handlande och motivation är ämnet för forskningen eller åtminstone hur 

det säger att de hanterar en given situation. Wibeck menar att arbetet med fokusgrupper 

syftar till att skapa ett material, lyssna och spela in samtalen för att sedan analysera dem 

in i det minsta.Det är precis på det sättet jag har gjort med mina fokusgrupper. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka elevers attityder till gott uppförande och betyg och 

därför valde jag att fokusera mig på sjuorna och niorna och har utifrån syftet skapat två 

olika dilemman som eleverna ska diskutera och samtala om.
48

 Här har moderatorn 

möjlighet till att ställa vidare frågor så att informanterna kan fördjupa sina 

resonemang.
49

  

 

Ett annat skäl för att använda fokusgrupper, är när olikheter ska förklaras och förstås 

och när alla informanter upplever ämnen och händelser olika. Anledning till att 
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fokusgrupper används, är för att moderatorn inte ska ta lika mycket plats i själva 

undersökningen och där det är gruppens åsikter, handlingar och attityder som reflekteras 

över och analyseras. 
50

 Med anledning för detta har jag själv valt att arbeta med 

fokusgrupper inför min undersökning då det är elevernas åsikter och tankar som ska 

undersökas och analyseras.  

 

Moderatorn är endast till för att ställa vidare frågor eller fördjupar sig i en åsikt om det 

behövs, för att samtalet ska fortlöpa. Moderatorn ska också finnas till hands för att leda 

gruppen rätt om den hamnar utanför ramarna för ämnet. Men viktigast är att moderatorn 

ska vara passiv under själva diskussionen. Det är viktigt att se över huruvida 

moderatorn påverkar gruppens dynamik och Wibeck menar att det ibland kan vara bra 

om moderatorn kommer från en likande kultur som deltagarna. Vissa informanter 

känner en trygghet genom att känna sin moderator då de kanske vågar uttrycka sig till 

fullo än om det hade varit tvärt om.
51

 Wibeck diskuterar också hur situationen ser ut om 

informanterna inte känner moderatorn och menar att de ibland kan känna mer trygghet 

till att uttrycka sina åsikter och lättare att avslöja information. Vidare menar Wibeck att 

moderaton bör avgöra situationen innan själva studien utförs och hur informanterna 

kommer att reagera undertiden. 
52

  

 

4.4 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet har informanter ,som är delaktiga i en forskning, rätt till skydd 

och anonymitet under forskningens gång. De får inte skadas eller kränkas. Detta är ett 

begrepp som Vetenskapsrådet nämner som Individskyddskravet och är den centrala 

punkten inom forskningsetiska principer. 
53

 Andra krav som Vetenskapsrådet skriver 

om är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det förstnämnda, informationskravet, handlar om att informanterna ska informeras om 

syftet med forskningen och att deras deltagande är frivilligt. De har också rätt till att 

avbryta undertiden om de inte känner sig trygga.
54

 Samtyckekravet innebär precis som 

det står, att forskaren behöver informantens samtycke inför själva deltagandet. Om 

informanterna är under 15 år ska deras vårdnadshavare ge sitt godkännande. 
55
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Konfidentialitetskravet innebär att all information om informanterna inte får vara 

synliga utan helt anonyma. Informanternas anonymitet måste följas då ingen 

utomstående ska kunna komma åt informationen och det innebär information om ålder, 

namn och adresser. 
56

 Det sista kravet som ställs på forskaren är nyttjandekravet och 

detta krav innebär att den information som forskaren får in under undersökningens 

gång, inte får användas i andra ändamål än den forskning som den tillhör. Informationen 

får alltså inte användas av andra forskare eller andra företag inför till exempel 

marknadsföring.
57

 

 

4.5 Genomförande 

Alla fyra samtal med samtliga grupper och elever har spelats in men ingenting har 

filmats. Sedan har dessa fyra samtal transkribertas ord för ord, där alla elevers röster har 

markerats som elev 1 osv. Även frågor som ställdes under samtalets gång finns också 

med. samtla med samtliga grupper har gjorts på en och samma grundskola i södra 

sverige Vi har gemensamt bestämt tider fungerat men det har varit svårt att få alla elever 

att komma på avtalad tid. Den tid som var utsatt för samtalen var upp till en timme per 

grupp. Ibland blev diskussionerna kortare och vissa var jag som moderator tvungen att 

ställa många frågor till informanterna. De flesta grupper diskuterade mellan 30-40 

minuter, en utav grupperna diskuterade längre, ca en timme. Två grupper  har varit 

svåra att få ett samtal med eftersom de inte tagit samtalet på allvar och heller inte haft 

mycket åsikter eller lust till diskussion. Två grupper har varit allvarliga och diskuterat 

fram och tillbaka i grupperna. Även om jag som moderator, inte bör hoppa in och störa 

diskussionerna om det inte behövs, har jag ställt frågor till grupperna för att forstätta på 

rätt spår eller också för att diskussionen inte skulle stanna upp. Alla grupper har inte 

tagit upp mina frågor utan klarat sig själva medan andra har behövt mer hjälp från mig.  

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Nedan följer en diskussion kring metoden där jag väljer att diskutera för- och nackdelar 

med metodvalet.  
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4.6.1 Urval 

Inför min undersökning har jag valt att samla sjundeklassare och niondeklassare med 

två olika grupper  vardera, alltså två grupper av nior och två grupper av sjuor. Dock är 

det viktigt att poängtera att grupperna inte är blandade utan att informanterna kommer 

sitta med andra som går i samma klass. Detta för att försöka få eleverna att trivas och 

kunna uttrycka sina åsikter. Urvalet för vilka informanter jag väljer har spelat roll på 

handledarna som jag har haft under min verksamhetsförlagda utbildning där jag har 

frågat dem om namn på elever. Däremot har en utav handledarna inte haft tid till att 

uppsöka informanter utan jag har själv frågat eleverna genom att jag har ställt frågan 

inför hela klassen och där eleverna sedan har fått tänka på frågan i några dagar innan de 

har svarat.  

 

Urvalet inför min forskning har varit två grupper av sjundeklassare och två grupper av 

niondeklassare. Utvalet är inte representativt men visar däremot en skillnad på elever i 

olika tänkande kring både sig själva och andra runtomkring. Däremot kunde urvalet 

varit mer specificerat med fokus på bara en grupp eftersom forskningen inte analyserar 

ålderskillnader och då hade också studien varit mer representativ i jämförelse med 

dagsläget. Urvalet hade också kunnat vara mer specificerat på det sätt att eleverna som 

valdes ut inte var slumpmässiga. Samtal med kontaktpersonerna om hur eleverna är 

hade hjälp studien mer inriktad och inte spridd.  

 

4.6.2 Metodval 

I min studie studerar eleverna antingen i samma klass eller i parallellklass med 

varandra. Jag tror att elever i den åldern behöver känna trygghet med sina 

medinformanter. Inför min undersökning har jag valt att använda mig utav informanter 

som jag har träffat under min verksamhetsförlagda utbildning. Däremot har jag inte 

varit lärare för dem, utan mer fungerat som ett bollplank undertiden. Det vi har 

gemensamt är ämnet och att vi alla känner till skolmiljön och hur vi ska uppföra oss. 

Wibeck skriver också att moderatorn vara engagerad och opartisk på samma gång och 

kunna ha is i magen genom att låta informanterna själva fortsätta diskussionen efter en 

lång paus eller liknande. 
58
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Eftersom eleverna har träffat mig innan har de skapat en kontakt med mig och 

förhoppnigsvis känt sig bekväma med att bli analyserade och inspelade. De har inte 

visat några tecken på ovilja utan mer intresserade över att vara med. Fokusgrupperna 

valde jag för att eleverna skulle känna sig trygga men också för att de skulle våga 

diskutera ett ämne framör mig. En annan anledning till att jag valde fokusgrupper som 

metod är att jag har större chans att verkligen förstå elevernas tankar. Precis som 

Denscombe skriver kan informanterna diskutera fritt och genom att lyssna på andras 

åsikter kanske de utvecklar sina egna eller funderar ut andra tankar.
59

 Därför blev 

diskussionerna mer elevstyrda även om jag fick ställa frågor ibland.  

 

Nu i efterhand är inte denna typ av metod rimlig för den studie som är utförd. En 

kvantitaiv studie hade gett både större och mer omfattande svar då eleverna inte hade 

påverkats av andra elevers åsikter. Däremot hade till och med enskilda samtal med 

eleverna gett ännu djupare förståelse kring frågor om betyg och gott uppförande. 

Informanterna hade kanske inte heller blivit påverkade av de andra i gruppen även om 

deras deltagande hjälpte till för att samtalet skulle fortlöpa.  

 

4.6.3 Kontaktpersoner 

Min kontaktperson är två utav mina handledare under verksamhetsförlagda utbildning  

på samma grundskola och till dem har jag även skickat ut förfrågan om elever som 

kunde tänka sig ställa upp i undersökningen. Inför mina samtal hade jag pratat med 

eleverna innan och förklarat varför jag gjorde min studie och vad deras tankar skulle 

bidra till. Jag förklarade även att det handlade om uppförande i klassrumet. Det var dock 

svårt att genomföra samtalen då många bokade tillfällen missförstods. Den första 

läraren som jag tog kontakt med har varit till stor hjälp med kontakt av elever samt 

uppmuntring hos eleverna för deltagande i studien. Kontaktpersoner kan skapa både 

fördröjning och negativ inverkan på studien eftersom den inte är deras egen. Däremot är 

de bra att ta kontakt med i början av studien och därmer efteråt själv styra över deltagare 

och tider. Jag är nöjd med utloppet av eleverna men däremot är en önskan att lärarna på 

skolan hade varit till mer hjälp.  
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4.6.4 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet finns det, som tidigare skrivet,  krav som ställs på forskaren och 

rättigheter om informanterna. Jag har, inför min studie, varit noga med informanternas 

identiteter och godkännande för deltagande. Eftersom undersökningen syftar till att 

förstå vad sjuor tycker har det varit viktigt att, innan samtalen, fråga föräldrarna om 

deras samtycke inför själva studien eftersom de är under 15 år. Detta har skett genom att 

jag har skickat hem en blankett till föräldrarna där jag har skrivt ner vem jag är och 

förklarat syftet med uppsatsen. Jag har också förklarat betydelsen av elevernas 

deltagande och varför jag behöver deras åsikter inför min studie. Där finns också 

information om att elevernas personuppgifter och namn inte förekommer i uppsatsen 

och att elevernas namn är fiktiva. Jag har också begärt ett samtycke där föräldrarna har 

skrivit kryssat i om deras barn får lov eller inte att deltaga i undersökningen. Även 

denna information finns med i bilaga 3. Detta moment har inte varit svårt eftersom alla 

föräldrar har godkänt för deltagande. Däremot har eleverna antingen glömt att lämna 

blanketten till föräldrarna eller glömt att ta med den till mig under vårt bokade möte. 

Tillslut har jag fått in alla blanketter och godkännande och sedan har jag kunnat 

genomföra mina samtal.   
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag presentera det resultat som har samlats in under fyra tillfällen 

med fyra olika grupper. Två av grupperna är elever från sjuan och de andra två är nior 

från samma skola.  Deltagarantalet inom grupperna skiljer sig ät,  då vissa grupper är 

mellan tre till fem deltagare i gruppen.  

 

5.1 Elevpresentation 

Tabell 3. Illustrerar de fiktiva namn som eleverna är grupperade efter.  

 

Klass  Namn 

7:1 A  

7:2 B 

9:1 C 

9:2 D 

 

Tabellen ovan presenterar elevernas klasser samt vilken grupp de tillhör i studien. 

Eleverna kommer framöver presenteras utifrån dessa grupper. Jag har valt att benämna 

dem som grupp A, B, C och D. Vidare har jag inte tagit hänsyn till elevernas kön eller 

dylikt.  

 

Eleverna har fått ta del av två olika dilemman som de har diskuterat om och de går att 

hitta i bilagan. De har diskuterat fram och tillbaka kring olika teman som 

störningsmoment, miljön i klassrummet, grupperna bland eleverna, betyg, betyg i 

beteende samt vad som motiverar dem till studier och skola överlag.  Nedan följer en 

presentation av mitt resultat som jag har valt att disponera upp utifrån de teman eleverna 

själva tog upp under diskussionstillfällena. De olika klasserna är inte uppdelade utan 

likställs med varandra och visar en skillnad mellan deras uttalande och åsikter. 

Dilemmana som eleverna har tagit del av finns att hitta i bilagor. 
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5.2 Motivation 

Många av eleverna och de flesta grupper av elever, diskuterade mycket om att de inte 

tycker skolan är rolig och att om det ska hända något med deras betyg bör det finnas fler 

lärare till hjälp på plats och även att lärarna ska lyssna mycket på vad de har att säga. 

När det handlar om motivationen till att studera eller tillägna tid till skolarbete, är 

eleverna oense vid vad som är viktigt för dem. Några elever anser att slutbetyget 

fungerar som morot och att det bör vara lärarens ansvar att påminna och motivera 

eleverna: 

”Pojke 2 – det är ju typ om de säger att man, att det är något viktigt annars kan 

man få underkänt i slutbetyg, det är typ det, och då känner man att man måste ta 

tag i det.. 

 

Pojke 3  - och det är viktigt att man säger det ofta för det är så mycket att tänka 

på i skolan med läxor och så så man glömmer oftast bort med att man ska ha 

betyg sen så om man får höra det ofta så är man ju lite.. men vet mer.. 

 

Selma frågar – så en lärare ska efter varje lektion behöva säga till att tänka 

på betygen? 

 

Pojke 3 – nää men typ om det verkligen krisas så kan man typ få.. Att de typ 

smsar en en gång i veckan så vet man hur man ligger till och så.. 

 

Pojke 2 – men han kan typ säga typ såhär typ om du inte jobbar nu så klarar du 

inte det här ämnet.. ” Grupp D 

 

Andra elever i klass sju pratar tidigare om att klasserna borde ha mer gruppgemenskap 

och även att resor och annat hade förbättrat situationerna i klassen. De menar också att 

göra roliga saker i skolan hade motiverat dem till att kämpa och fokusera på skolarbete. 

En elev från gruppen tycker också att belöning och bestraffning hade varit en lösning. 

Hon menar nog att själva principen med en resa skulle fungera som detta: 

 

”Flicka 1 – om det inte är såhär skolgrejer som motiverar en så kan man ha typ 

vi skulle få åka till Liseberg i slutet av terminen så om du inte sköter dig får du 

inte följa med på det.. Alltså det är ju lite såhär morötter som det heter att 

liksom, om du jobbar med det här så får du typ belöning eller så får du inte en 

bestraffning, det kan ju vara en grej. Kanske.” Grupp A 
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En elev i den andra sjuan anser att lära sig nya saker i skolan fungerar som motivation 

till att faktiskt lära sig. Han vill inte behöva lyssna på information kring saker som han 

sedan tidigare vet om: 

 

”Pojke 1 – känner att jag ska vara tyst på den frågan haha.. jag vet inte.. jag 

kanske är lite så som Eva just i den frågan. Det som hade gjort att jag inte skulle 

vara sån är väl om det är något kul som man redan kan och är jättetråkigt.. om 

man kan något jättebra då är det inte kul att göra det igen.. ” Grupp B 

 

5.3 Igenkänning  

Många av eleverna kände igen sig själva i antingen Eva eller Peter och vågade 

öppet säga det under diskussionstillfällena. Den största gruppen med elever som 

kände igen sig hos Eva var en grupp av nior, grupp C. Redan i början av samtalet 

kunde de erkänna att de kunde känna igen sig hos Eva men ser inget större 

problem med det eftersom de utgår från sig själva: 

”Pojke 3 – vad tycker vi om Eva? Hon är ju ganska chill, hon gillar ju att snacka. 

Känner du igen henne som personlighet? Säger han skrattandes till en utav de 

andra pojkarna.  

Pojke 1 – asså lite så.. man kan ju sitta och snacka lite så på lektionen men det 

gör väl ingenting.. 

Pojke 2 – aaa, jag är väl lite så.. man sitter ju ändå och snacka lite så på 

lektionerna.. oftast i alla fall.. 

Pojke 2- nää men jag stör väl inte någon med vilje eller så.. Typ skriker och så.. 

jag är nog mer pratig.. det har jag alltid varit. Det är ju bättre att vara pratig för 

då kan man ju snacka om rätt saker också.. 

Pojke 1 - alltså vi har ju ganska många Eva i vårt klassrum typ fem stycken, men 

eh.. 

Pojke 3 – eh det stör ju inte. Om jag är Eva, det stör ju inte mig men det stör ju 

alla andra.. oh jag vet inte.. det är ju fett svårt att inte vara det tycker jag, för det 

finns så mycket att prata om.” Grupp C 
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Även en elev i sjuan uttryckte att han också kunde känna igen sig i Eva: ”Pojke 1 

– känner att jag ska vara tyst på den frågan haha.. jag vet inte.. jag kanske är lite 

så som Eva just i den frågan.” Grupp B 

5.4 Betyg 

I och med elevernas igenkänning pratade de mycket om betygen och betydelsen för de 

själva. Eleverna tycker att betygen är viktiga men tycker däremot inte att de 

representerar allt som eleverna presterar i skolan. Pojke 1 i grupp A uttryckte sig precis 

så ”Pojke 1 – ja, men betyg säger inte allting..”  

Eleverna ansåg också att betygen är viktigare i slutet av grundskolan, i nian i jämförelse 

med början i klass sju. Eleverna menar att eftersom de har tid att ändra sina betyg fram 

till och med nian, behöver de inte lägga ner lika mycket energi på skolarbete och betyg i 

början av sin skolgång. De menar också att betygen blir viktigare i nian eftersom det är 

de betygen som räknas inför gymnasievalen. Alla grupper uttryckte samma åsikter om 

just betygen och det finns en likhet mellan hur eleverna tänker även om de antingen ska 

avluta grundskolan eller om de precis har börjat med betygen. 

 

”Flicka 3 – men alltså dom betygen som vi får nu i sjuan dom kommer 

inte spela så jättestor roll när vi väl vill komma in på gymnasiet även om 

kunskaperna är det så är ju inte betygen vi får nu. Alltså visst jag kanske 

får ett E på ett prov när jag i nian vill ha ett A för det är ju det som passar 

mig bättre i framtiden.. för om jag får ett E nu så gör det faktiskt inte så 

mycket.” Grupp A 

 

”Pojke 2 – nej men alltså det med betygen, det kändes ju.. i sjuan spelade 

betygen inte någon roll kändes det som och det gjorde typ inte det heller 

så nu i nian är det ju.. om man vill gå det man tycker om och för att gå det 

man tycker om så måste man ju ha bra betyg så då kände man bara äee jag 

får väl lägga ner lite tid på det här.. ” Grupp D 

 

5.4.1 Betyg i uppförande 

Utöver betygen diskuterar eleverna också om hur det hade varit om de hade haft betyg i 

uppförande och beteende. De diskuterar öppet om hur de vill att miljön i klassrummet 

ska vara och nämner att klassrummet ska vara en lugn miljö men att det är okej att prata 
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ibland. De flesta elever är överrens om att det oftast ska vara tyst i klassrummet och att 

det inte är meningen att störa andra om de vill koncentrera sig eller behöver lugn och ro 

för att klara skolan.  

Tjejerna i grupp B var alla överrens om just tanken att inte störa de andra i klassen men 

också att det är viktigt att kunna säga till de som pratar och stör, precis som de tidigare 

har diskuterat om relationerna mellan eleverna.  

 

”Flicka 2 – att man är tyst och inte stör andra..  

 

Flicka 4 – man kan ju prata men inte störa andra.. 

 

Flicka 3 -. För vissa kan ju koncentrera sig om andra pratar eller lyssnar på 

musik men andra har ju faktiskt svårt för det. Dom kan inte ens lyssna på musik 

utan att störa sig. Så man får ha respekt till dom.. 

 

Flicka 4 – och man ska våga säga till dom som stör också.. vågar man inte så kan 

man be läraren.” Grupp B 

 

De andra eleverna från A tycker också det samma och menar att även om de elever som 

inte vill ha bra betyg anser att de kan störa andra, bör de ändå respektera arbetsron i 

klassrummet.  

 

”Pojke 2 – jaa att lyssna på läraren och att inte gå bort från ämnet 

Flicka 1 – jag tycker att inte förstöra för alla andra som vill.. dom kanske inte 

vill ha bra betyg så dom kanske skiter i skolan helt.. men då ska man ändå låta 

dom som vill ha det bara.” Grupp A 

 

”Flicka 4 – aa för att det är lite respektlöst för det finns andra som behöver sin 

koncentration men så kommer hon och stör dom och då får dom ju sämre arbete 

och då påverkar det betygen som påverkar framtiden och så vidare.” Grupp B 

 

Att tänka på de andra eleverna i klassrummet är inte elevernas prioritering. De tänker 

mycket på sig själva men försöker ändå vara till hjälp för sina klasskompisar vid andra 

tillfällen. Eleverna kommer själva in på hur det hade varit att bli betygsatt på sin 

personlighet då de ansåg att betyg i bedömning skulle resultera i det. Tidigare hade 
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gruppen pratat om att betyg i uppförande skulle påverka eller förändra elevernas 

beteende i klassrummet. En elev i grupp C svarade att ”Flicka 1 – nä det är ju klart att 

det är en bra grej och så om man kan ändra sig lite så så att det bir bättre i klassrummet 

men, ja nej.. ett betyg på det skulle inte vara bra. ” Grupp C. En annan elev i samma 

grupp tar till sig informationen och anser att betyget i uppförande hade trängt sig på 

hans integritet och tycker det är jobbigt om han skulle blivit bedömd på sin 

personlighet. ”Pojke 2 – då blir man säkert ledsen och ba tänker bara fan, måste jag typ ändra, 

om man har varit så ett helt liv och bara jag måste ändra mig nu.. ” Grupp C 

 

Eleverna i den andra nian håller heller inte med om att det skulle vara en bra ide då det i 

så fall inte skulle vara logiskt med tanke på intag till gymnasiet: 

 

”Flicka 1 – jag tycker det är en ganska dålig ide. För jag menar om man ska 

använda sina betyg för att komma in på gymnasiet, vilket vi kommer att göra.. 

då tycker inte jag att hur man är som person i ett klassrum ska spela in på det. 

Men jag menar.. då blir det ju ett betyg på sin person som man är som person om 

man då får ett väldigt betyg där då kommer ju folk känna sig såhär dåliga.. och 

jag menar.. ja nä.. och liksom vad ska man ha det betyget till eller så man kan ju 

inte få poäng för att man är bra eller så, tycker inte jag.. Inte ett betyg tycker inte 

jag det ska vara för att man kan liksom inte ha det till någonting som man kan 

med de andra för att komma in på gymnasiet för det är ju bara skumt att man 

skulle ha ett betyg i det.. och det blir ju ett betyg på hur man är som person 

vilket skulle vara väldigt dåligt då jag tror att folk skulle ta det för seriöst och 

verkligen låta det påverka väldigt mycket. För om man får ett väldigt dåligt 

betyg där så kanske man mår jättedåligt över det. Så jag tror hellre så att istället 

för att få folk att rätta sig och känna sig stressade och må dåligt över det.. ” 

Grupp D 

 

Medan en annan elev, i samma grupp, har inte mycket att tillägga utöver att han hade 

varit okej med att ha betyg i uppförande ”Pojke 3 – nää men om det är det som krävs 

så.. ”.  

 

Eleverna i sjuan tittar på betyget från ett annat perspektiv då de inte fokuserar på sig 

själva och sin egen personlighet eller utveckling utan försöker se det positiva för de 

andra eleverna som blir påverkade av stöket i klassen.  
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”Flicka 3 – det är ganska bra det här, uppförandebetyg aaa för alltså peter kan ju, 

han kan säkert om han får den undervisningen men han har inte så lätt att vara 

aktiv på lektionerna medans vi har Eva som presterar bra på prov men inte alls är 

bra på lektionerna får hon bättre betyg än Peter även om han försöker.” Grupp B 

Flicka 4 – och då kanske hon ser att hon har dåligt betyg i det och då kanske hon 

tänker aa men jag måste skärpa mig och då blir det en lugnare klass.. ” Grupp B 

 

Men när jag frågar om det är rättvist att bli betygsatt på sin personlighet och hur man  

beter sig i klassrummet börjar eleverna tvivla på sina tidigare svar. Alla elever i grupp B 

håller med om att det inte alls är rättvist: ”Alla svarar:  Egentligen inte..” 

 

När jag forsätter och frågar dem om de verkligen ska finnas betyg i uppförande och 

beteende börjar även denna grupp av elever jämföra det med att bli bedömd på sin 

personlighet.  

 

”Pojke 1 – nä för om man är högljudd som person och så då men kan 

jättemycket men får dåligt betyg då får man dåligt jobb även om man kan det är 

bara det att man är som man är..” Grupp B 

 

Däremot var det en flicka inom samma grupp som likställde skolan med en arbetsplats 

och ansåg att eleverna, om de skulle tänka på vad de ville bli i framtiden, borde uppföra 

sig precis som andra människor gör på sitt arbete. Hon är inte den enda att tänka på sin 

framtid men däremot är hon den enda som ser skolan som en förberedelse inför sitt 

framtida yrke. Hon säger följande: 

 

”Flicka 3 – hur skulle det funka på en arbetsplats i fall man är högljudd och stör 

andra men sköter sitt jobb då skulle den säkert, då skulle chefen prata med den 

och säga att du får sparken om du inte lär sig respektera dom andra.” Grupp B 

 

Eleverna i grupp C håller också med om att betyg i uppförande och beteende har att 

göra med personligheten hos eleverna och eftersom de har svårt att glömma den tanken 

har de heller inte mycket att tillägga om hur man annars ska göra för att förbättra 

elevernas studieresultat och miljön i klassrummet. 

 

”Pojke 2 – jo men det är ju fett svårt att byta på hur en person är. Så jag vet inte 

hur man ska göra.  
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Pojke 3 – ja det påverkar ju såklart.. 

 

Flicka 1 – jaa alltså för dom som har lätt för att koncentrera sig och kan välja hur 

dom ska bete sig i klassrummet så är det ju liksom lätt att få extra poäng där 

liksom.. så då hade det ju.. det hade säkert funkat för några personer. Men för 

dom som har koncentrationssvårigheter eller så så tror jag inte det skulle funka 

så bra. 

 

Pojke 2 – nääe för man hade fått ändra sig lite då kanske.. typ, hur länge går man 

i skolan, 7 timmar? 

 

Flicka 1 – aa 6 – 7 timmar 

 

Pojke 2 – man hade fått ändra sig under den tiden sen när man kommer hem så 

kan man vara sig själv igen..” Grupp C 

 

Jag ifrågasatte eleverna där jag ville har svar på vad de definierade som personlighet 

och även om de hade en personlighet som var att de pratade mycket, svarade de att den 

inte kunde tonas ner.  

Selma frågar – men vad är din personlighet om det skulle vara så att du 

måste ändra helt på dig själv? 

 

”Pojke 2 – nää men min personlighet är väl att jag snackar väldigt mycket. Och 

att jag oftast typ eller man ska ju inte gå runt och lipa i skolan och man ska 

fortfarande vara glad men man kanske inte behöver snacka på lektionerna, man 

kan typ göra det på en rast..” Grupp C 

 

Flickan i grupp D menar att det inte hade gått att mäta uppförande i olika skalor 

som de vanliga betygen och då är det inte en bra idé. Hon vill inte ha ett betyg i 

hur de beter sig och jag tror hon menar att hon hellre hade kunnat tänka sig ett 

omdöme i stället. Detta är inte något någon i gruppen väljer att kommentera och 

ingen annan grupp valde heller att se andra lösningar än att inte alls använda 

betyg. 

  



  
 

29 

 

”Flicka 1 – jag tycker det är en ganska dålig ide. För jag menar om man ska 

använda sina betyg för att komma in på gymnasiet, vilket vi kommer att göra.. 

då tycker inte jag att hur man är som person i ett klassrum ska spela in på det. 

Men jag menar.. då blir det ju ett betyg på sin person som man är som person om 

man då får ett väldigt betyg där då kommer ju folk känna sig såhär dåliga.. och 

jag menar.. ja nä.. och liksom vad ska man ha det betyget till eller så man kan ju 

inte få poäng för att man är bra eller så, tycker inte jag.. Inte ett betyg tycker inte 

jag det ska vara för att man kan liksom inte ha det till någonting som man kan 

med de andra för att komma in på gymnasiet för det är ju bara skumt att man 

skulle ha ett betyg i det.. och det blir ju ett betyg på hur man är som person 

vilket skulle vara väldigt dåligt då jag tror att folk skulle ta det för seriöst och 

verkligen låta det påverka väldigt mycket. För om man får ett väldigt dåligt 

betyg där så kanske man mår jättedåligt över det. Så jag tror hellre så att istället 

för att få folk att rätta sig och känna sig stressade och må dåligt över det..” 

Grupp D 

 

5.5 Miljö i klassrummet 

De flesta grupperna har diskuterat hur det ska vara i klassrummet och om de som elever 

borde kunna prata med varandra och vara mot varandra i klassen. Samtliga grupper 

pratar om att miljön i klassrummet bör vara bekväm och att alla borde kunna prata med 

varandra utav att någon annan blir arg för att de säger till. Anledningen till att eleverna 

började diskutera detta är för att de kom in på om man som elev bör säga till sina 

klasskompisar. ”Pojke 2 – bekväm.. det ska vara lugn och ro så att man kan koncentrera 

sig och arbeta, så man gör det man ska..”  och en annan elev i samma grupp uttrycker 

sig på följande sätt: ”Pojke 2 – jag vet inte, de får ju säga till då så får man ju vara tyst. 

De kan ju säga såhär att jag störs av det ni snackar om kan ni vara tysta…” 

 

Eleverna i klass sju tycker att klassen borde ha en bra gemenskap och lära känna 

varandra bättre och sammarbeta som en grupp under lektionstid så att alla elever får lika 

mycket lärande. De menar att om eleverna känner varandra bättre och kan respektera 

varandra kommer miljön i klassrummet att vara bättre och alla elever kommer våga säga 

ifrån när det är för mycket ljud eller annat som stör under lektionen. 
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”Pojke 1 – man kan ju göra saker utanför skolan.. typ baka.. om alla är en stor 

grupp då blir det bättre. För om någon säger till då respektrar men den mer.. man 

lyssnar..” Grupp B 

Respekten är också viktig hos niorna och en elev uttrycker just det under diskussionen: 

Flicka 1 – man får ju visa respekt mot dom andra.” Alla elever instämmer med pojken i 

sjuan och fortsätter diskussionen genom att förklara att om eleverna är vänner med 

varandra så blir det en bättre stämning: 

 

”Flicka 4 – då tjaffsar man inte emot. Man blir bra kompisar istället. Om vi inte 

är kompisar så bryr jag mig inte så mycket om den andra skulle säga till. Och så 

blir det inte att någon mår dåligt… 

”Flicka 3 – för om det skulle vara så att jag skulle vilja säga till alla att vara tysta 

för att jag inte kan koncentrera mig , så skulle jag kanske varit rädd för att alla 

skulle skratta åt mig om vi nu inte hade varit kompisar. Om man hade haft en bra 

sammanhållning så vet man att man kan våga säga ifrån.” Grupp B 

Och en annan i samma grupper ser bara det positiva i att alla är vänner med varandra i 

klassen så att de kan sammarbeta tillsammans: ”Flicka 1 – man kan sammarbeta mer i 

klassen..”.Eleverna i grupp B tycker också att det inte ska vara några problem att säga 

ifrån om någon pratar för mycket men att det finns olika sätt att säga till på: 

 

”Flicka 1 – som klasskompis tycker jag att man kan säga till för att då förstår 

kanske personen mer än att en lärare säger till nu ska du vara tyst för att det stör 

alla andra för att personen i sig kanske inte tror på läraren utan att läraren säger 

bara det för att få tyst men säger en kompis det, asså man behöver inte säga det 

jättearg men man ban behöver inte säga det ”kan du inte ba vara tyst” snälla, 

man kan säga typ ”jag försöker jobba här, kan inte bara prata lite tystare i alla 

fall för att det stör faktiskt alla andra” då tror jag att personen som pratar 

kommer bli tystare ehmm för att kompisarna har sagt att det stör. tror jag i alla 

fall…” Grupp B 

Ibland vågar inte eleverna säga till eftersom de är rädda för att de andra är elaka tillbaka 

och inte respekterar dem 
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”Pojke 2 – nää det är inte alltid att man säger till för då, då kan det vara så att 

dom som snackar börjar snacka om det då med sina andra kompisar efter, att han 

sa till mig och vidare.” Grupp A 

”Flicka 1 – mhh. Det är sant. Dom skrattar åt det, haha han säger till mig! 

Och då blir det att man inte vågar säga det.” Grupp A 

Eleverna i klass nio tror inte på att läraren ska säga till Eva som är stökig att hennes prat 

störa de andra i klassen utan tror mest på att eleverna själva ska kunna säga ifrån även 

om det ibland kan vara jobbigt att göra det 

 

”Flicka 1 – jag tror inte det skulle hjälpa så mycket. Om det är läraren som säger 

till Eva att du förstör för dom andra eleverna så tror jag att Eva skulle tro att det 

var något som läraren säger bara för att få henne att hålla tyst. Så alltså det hade 

ju påverkat mer om det hade varit en elev som hade sagt till henne.. för då vet 

hon ju att det faktiskt är så på riktigt.. men sen är det ju så om dom hade vågat 

det eller inte.. jag menar ibland så störs jag av folk men jag säger inget för jag 

vill inte att dom ska tycka illa om mig eller så.. ehh. Utan då brukar jag bara 

lyssna på musik i stället.. så jag vet inte..” Grupp D 

De fortsätter sin diskussion och menar att det inte alltid är jobbigt när andra pratar utan 

att det finns tillfällen då det är okej bara de själva inte störs för mycket utav det. De 

menar att det ska vara en lugn miljö för alla elever och om de är vänner med varandra 

ska de kunna prata under lektionstid också: ”Pojke 2 – man får vara lite tyst typ. Inte 

helt tyst för jag tycker det är riktigt tråkigt när det är helt tyst i klassrummet…”  

 

”Pojke 2 – men alltså i klassrummet och vi sitter typ jämte varandra längst bort 

kanske vi kan snacka lite, vi behöver ju inte skrika åt varandra men vi kan ju 

snacka lite tyst och sen jobba samtidigt.. 

”Flicka 1 – det är ju okej om det är typ såhär små grupper prata lite ibland i 

klassrummet för det brukar inte folk störa sig mycket på. Ehh men jag menar att 

det är att alla ska jobba tyst med sin egen grej så får man försöka göra det i alla 

fall. Men sen kanske man inte kan det om man har någon svårighet…” Grupp C 

Den andra gruppen av sjuor tycker att det är viktigt att vara tyst i klassrummet och inte 

störa de andra. 
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”Flicka 2 – att man är tyst och inte stör andra.. 

Flicka 4 – man kan ju prata men inte störa andra.. 

Flicka 3 -. För vissa kan ju koncentrera sig om andra pratar eller lyssnar på 

musik men andra har ju faktiskt svårt för det. Dom kan inte ens lyssna på musik 

utan att störa sig. Så man får ha respekt till dom.. 

Flicka 4 – och man ska våga säga till dom som stör också.. vågar man inte så kan 

man be läraren.” Grupp B 
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6. Analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer jag diskutera och analysera resultatet i jämförelse med 

de teoretiska utgångspunkterna som har beskrivits. Begrepp som är relevatna är värden, 

normer och  attityder samt grupptillhörighet och motivation.  

 

6.1 Motivation 

Utifrån det resultat som har presenterats i tidigare avsnitt är det tydligt att eleverna 

behöver någon slags motivation för att bli bättre i skolan eller kanske bara för att få ett 

betyg. Enligt Jenner finns det tre stadier inom motivationen. Den första innebär strävan 

efter ett mål.
60

 Målet kan innebära till exempel att de ska få bättre resultat eller också 

som de själva nämner det, ett betyg. Många av eleverna vill att läraren ska hjälpa till för 

motivation till att studera eller lämna in uppgifter. De menar att de har ett mål att få 

betyg i ett visst ämne för att bli antagna på rätt gymnasieskola när de slutar nian. 

Majoriteten av eleverna har ett mål men det blir otydligt då de själva inte vill eller orkar 

kämpa för att uppnå det. Eftersom de inte ser allvaret på målet är det också svårt för 

dem att förstå hur betyg i uppförande och beteende hade sett ut då de inte riktigt har 

viljan att nå fram till andra mål. De målen skulle i så fall vara gemensamma med de 

andra klasskompisarna och skulle innebära bra och lugn miljö för alla i klassrummet.  

 

Den andra delen av Jenners motivationsteori är belöning. 
61

 Flicka 1 pratar om just 

belöningen där hon säger ”Alltså det är ju lite såhär morätter som det heter att liksom, 

om du jobbar med det här så får du en belöning”. Hon menar att om hon inte ser sitt mål 

för ett visst beteende kommer hon heller inte ändra på sin inställning. Detta innebär än 

en gång att eleverna inte riktigt kan se sig själva, eller andras situation, utan fokuserar 

mest på vad de får för utbyte. Dock är kanske en morot för ett visst beteende positivt 

och kan definitivt utlösa positiva effekter där eleverna faktiskt förbättras och uppnår 

samma mål. Däremot verkar det som att allt som är ett måste för eleverna är jobbigt och 

kräver belöning i form av betyg eller uppmuntran.  

 

Den tredje och sista delen påverkas av elevernas drivkraft. ”Elevers och eller mäniskors 

tidigare erfarenheter, upplevelser, personlighetsdrag och värderingar är sociala faktorer 

och individfaktorer som påverkar motivationen och motivationsprocessen”. Det är 
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själva drivkraften hos eleverna som påverkar dem. Den inre drivkraften diskuterar 

Jenner och menar att den antingen kan förstärkas eller försämras.
62

 Eleverna kopplar 

tydligt till detta när de diskuterar hur betyg i uppförande och beteende tränger in på 

deras integritet och personlighet. De menar att deras sanna jag är i skolan och har svårt 

att vara någon annan. ”Pojke 2 – jo men det är ju fett svårt att byta på hur en person är. 

Så jag vet inte hur man ska göra.” Om detta nu skulle innebära att de pratar mycket 

under lektionstid eller har svårt att koncentrera sig, skulle det vara en del av deras 

personlighet som inte går att förändra. Genom att bedömas på personlighet skulle det 

leda till dålig självkänsla hos eleverna.  

 

Utefter elevernas svar är det tydligt att deras självkänsla skulle försämras genom att 

bedömas på hur de är i klassrummet. Ett betyg i uppförande hade fått de att motiveras 

till att bli bättre i ett visst ämne men när de blir betygsatta i hur de beter sig är inte 

betyget längre motiverande. Detta med anledning för att elevernas personligheter och 

tidigare erfarenheter begränsar dem och försämras, vilket leder till att de tillslut inte 

längre motiveras till att förbättras eller förändras. Däremot finns det också de elever 

som ser en enkel utväg av att bedömas på uppförande: ”Flicka 4 – och då kanske hon 

ser att hon har dåligt betyg i det och då kanske hon tänker aa men jag måste skärpa mig 

och då blir det en lugnare klass.. ”. Beyg i uppförande hade varit en enkel utväg som är 

naiv eftersom eleven tror att förändring är något enkelt och som inte kräver mycket 

ansträning. Däremot är hon den enda som kan tänka sig bli bedömd i uppförande och att 

informanten ser betyget som en utväg är givande för studien. Jag tror inte att det är 

enkelt eftersom de andra eleverna hade stridit mot beslutet men jag tror däremot att 

betyget hade fungerat som en morot för eleverna att bli bättre och tänka sig för i 

klassrummet.
63

 

 

Framtiden är också en faktor. Många av eleverna försöker se sig själva i framtiden och 

har redan nu börjat tänka igenom vad de vill göra efter gymnasiet. Ett bra betyg inför 

gymnasiet är något som många av eleverna vill åstadkomma eftersom de har insett 

vikten av att välja rätt från början. Ett dåligt betyg skulle innebära att de inte kommer in 

på den linjen de vill och det skulle i sin tur leda till ett oönskat jobb. Mer om dessa 

åsikter fick jag inte fram men det är tydlig att eleverna har insett innebörden av skolan 
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oavsett om miljö eller ett gott beteende inte är något de eftersträvar. Dessa tankar om 

framtiden hittar vi också tidigare i skolans värld. 
64

 Däremot var diskussionen huruvida 

arbetsgivana var intresserade eller ej, av betyg i uppföranade och visade att 

arbetstagarna inte brydde sig om de betygen. Eleverna diskuterade också om hur 

betygen i uppförnade i så fall skulle se ut inför framtida jobbsökningar och om betygen 

skulle vara föränderliga eller ej. Det kan vara på det sätt att arbetsgivarna idag, precis 

som tidigare, inte är intresserade av betyg i uppförande och därmed är inte betygen 

relevanta för elevernas framtid. 

 

En annan  motiationsfaktor är respekt gentemot sina klasskompisar. Eleverna i sjuan är 

de som uttrycker sig kring just begreppet respekt och menar att motivationen till att 

förbättra sig i klassrummet skulle grunda sig i att respektera klasskompisarna. Även om 

detta speglar sig i den dagliga skolmiljön och även om eleverna förstår detta verkar inte 

respekt vara den primära faktorn till ett bättre uppförande. Eleverna vill förbättras och 

vill att klassrumsmiljön ska bli bättre men har svårt att konkretisera vad som är viktigt 

och därför tror jag att motivationen för gott uppförande suddas ut. Det är när betygen 

väl sätts eller när en annan elev påpekar situationen som eleverna blir motiverade. Alltså 

är moroten där men eftersom den inte är tydligt är den svår att upprätthålla.Moroten 

fungerar alltså på samma sätt som Jenner förklarar i avsnitt 3.
65

 Denna 

motivationsfaktor kopplas också samman med vad som är normen för ett gott 

uppförande hos informanterna. Ett gott uppförande är det samma som respekt gentemot 

sina klasskompisar oavsett om det är normen för en annan grupp. 

 

6.1.1 Normer  

Vad är egentligen normen för hur eleverna ska vara i klassrummet? I några klasser 

accepteras att prata och diskussion medan i andra har eleverna kommit överens om en 

gemensam studiemiljö för alla elever. Eleverna har olika åsikter om normer och verkar 

inte själva veta vad de ska tycka och tänka om vad som är accepterat. Thornberg skriver 

om normer och värden och menar att de kan vara antingen nedskrivna eller outtalade. 
66

 

Eleverna har alltså outtalade normer i klassrumet och samtliga elever verkar vara med 

på hur det brukar vara och väljer att inte. Det som är outtalat är att eleverna har en 

gemensam syn på hur miljön och studieron ska vara i klassrummet. De vill ha tystnad 

                                                 
64

 Andersson 1991:23 
65

 Jenner 2004:42 
66

 Thornberg 2006:22 



  
 

36 

 

men även lite prat mellan eleverna för att få en bättre gemenskap. Genom en bättre 

gemenskap kan också studieron bli bättre enligt eleverna. Detta för att de vill våga säga 

ifrån när det blir för högt eller för stökigt.  Ett gott uppförande enligt dem skulle 

innebära respekt gentemot varandra, studiero, bättre sammanhållning, tysnad när det 

krävs och även social interaktion. Dessa är inte nedskrivna utan är outtalade bland 

eleverna. Preicis som Thornberg skriver, är det gruppens gemensamma åsikter som 

speglas.
67

 Attityderna till skolan och främst till uppförande och uppförandebetyg är 

negativa och verkar vara det gemensamma synsättet för samtliga grupper. Dock är 

eleverna i klass sju mer accepterande av förändring, uppförandebetyg medan niorna inte 

ser syftet med att i slutet av sin grundskola inför ett betyg som de tidigare inte varit 

tvungna att fundera kring.  

 

Däremot är eleverna i klass nio mer ense om att det är mer accepterat med en högre 

ljudnivå än vad eleverna i klass sju tycker. Vad detta beror på vet jag inte eftersom de 

själva inte uttrycker det. En utgångspunkt kan vara att eleverna i klass nio har större 

gemenskap äneleverna i klass sju. Niorna har spenderat mer tid med varandra och 

verkar veta sina egna positioner i gruppen och är mer vana vid hur det alltid är. Medan 

sjuorna precis har börjat hitta sig själva i gruppen.  Detta uttrycker även eleverna i sjuan 

då de vill gärna göra mer saker tillsammans som grupp och tror själva att gruppens 

sammanhållning hade blivit bättre. 

 

 

6.2 Sammhörighet 

Enligt Thornberg finns det olika typer av grupper som vi människor tar del av varje dag. 

68
 Några är vi en del av mer än andra och tiden vi spenderar med dem påverkar också 

vår relation gentemot dem. Den grupp som eleverna tillhör i skolan definierar 

Thornberg som den sekundära gruppen. Grupperna speglas av hur individer relaterar till 

varandra inom den gemensamma gruppen och vilka relationer de har gentemot 

varandra.
69

 Enligt eleverna påverkar gruppens gemenskap mycket av den miljö som 

finns i klassen. Samtliga grupper är ense om att klasserna bör innehålla ett starkt band 

mellan klasskompisarna då detta hade underlättat koncentration och eller inlärning.  
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Eleverna diskuterar utifrån dilemma 1 där exemplet förklarar hur andra elever inte vågar 

säga ifrån när någon annan i klassen pratar och stör för mycket. Eleverna menar att om 

de har en bra gemenskap kommer deras relation gentemot varandra vara bra och då 

kommer även alla elever våga säga ifrån i situationer då de inte hade vågat om gruppens 

sammanhållning hade varit dålig. Här är det tydligt hur social gemenskap är viktigt för 

eleverna. Däremot är det viktigt att eleverna hittar sin roll för att detta ska fungera. De 

måste hitta gemensamma värderingar och intressen för att gruppen ska bli bättre. 
70

 

Eleverna vill att miljön i klassrummet ska vara lugn och gemensam men verkar inte 

vilja förändra varken sig själva eller situationen de sitter i för att det ska bli bättre. Om 

detta har att göra med vana eller o lust är inte uttalat men motivation till att förbättras 

kan vara ett sätt att förändra både elevernas åsikter och också arbetsron. 

 

 

6.3 Sammanfattande reflektion. 

Eleverna förstå situationen med att arbetsron inte alltid är som den ska vara, att de pratar 

för mycket iblan och att många elever påverkas negativt av detta men har ännu inte 

förstått innebörden av situationen. De har, som jag tidigare nämnt, inte fått se ett resultat 

rent konkret och därför tror jag att de inte vill eller har motivationen till att förändras. 

Normen för vad som är accepterat i klassrummet och mellan eleverna är ”hur det alltid 

ha varit” och eleverna verkar trivas. Däremot finns det de elever som påverkas negativt 

och som hade önskat ett betyg i uppförande men dessa elever är underrepresenterade i 

studien. De flesta elever ser sig själva som en utav dem som pratar mycket och som 

själva inte påverkas av dålig miljö. Eleverna vill sträva mot något bättre och därmed vill 

de ha ett mål som de kan uppnå. Däremot verkar det som att målet måste vara något 

som de själva gynnas av och konkret kan se effekt av. Just därför tror jag att eleverna, 

som jag har träffat, inte kommer försöka eller vilja förbättra sin situation. De vill heller 

inte bli bedömda i uppförande eftersom det, enligt dem, inte är ett problem. 
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7.Vidare forskning 

Det finns många delar av detta arbete som går att fördjupa sig i. Min utgångspunkt har 

bara fokuserats på elevers tankar och jag har därmed inte tagit kön, ålder eller bakgrund 

i beakande. Med ålder som forskningsområde är det intressant att se om det finns en 

skillnad mellan ålder och framtidstänkande. I min studie har jag hittat skillnader mellan 

sjundeklassare och niondeklassare där de uttrycker om det är försent eller i tid att 

fokusera på betyg och motivation. Det intressanta hade varit att se om detta verkligen 

stämmer och vad det är som motiverar eleverna i respektive åldersgrupp. Det är också 

intressant att studera om elevernas igenkännande. Är det deras ålder som påverkar detta 

sammanhang eller har det med kön och genus att göra?  
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Bilaga 1 

 
Dilemman 
 

 Dilemma 1 

 

Eva går på högstadiet och brukar sitta med på alla lektioner men vill helst umgås med 

sina kompisar istället för att sitta och jobba. Hon har många vänner och alla går inte i 

hennes klass. Eva är en social elev som ofta pratar på lektionerna och några elever i 

klassen tycker att det är jobbigt att hon gör annat och prata under lektionstid. Hon sitter 

ofta med sin telefon, går ut ur klassrummet några gånger under en timme och pratar 

gärna med de hon sitter med. När läraren säger till och ber Eva jobba i stället ler hon 

mot läraren och låtsas jobba men börjar snabbt igen att prata och störa de andra. Eva ser 

inget problem med sitt beteende då hon själv inte störs och eftersom elever inte vågar 

säga till ser hon heller inte problemet i att hon pratar och gör annat under lektionen. 

 

Eleverna tycker också det är jobbigt och störande att läraren säger till flera gånger då de 

tappar koncentration och orkar inte höra läraren bli arg. Några gånger har läraren tagit 

alla elevers telefoner på grund av Eva och det går många av eleverna på nerverna. 

Läraren lägger med energi på att säga till Eva än att hjälpa andra elever som behöver 

hjälp. Oavsett om Eva är stökig har hon ändå bra betyg i de flesta ämnena och räcker 

gärna upp handen först när läraren ställer en fråga till hela klassen. De elever som 

behöver extra tystnad och arbetsro i klassen påverkas av Evas beteende under 

lektionstid och får inte gjort det de ska.  

 

Hur ska elever uppföra sig i klassrummet och i skolan?  

Vad tycker ni om Evas beteende? 

Är det rättvist av läraren att sätta ett dåligt betyg i uppförande i Evas fall eftersom hon 

ändå är aktiv under lektionstid? 
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Bilaga 2 

 

Dilemma 2 

Peter går också på högstadiet och är en tyst elev som inte säger så mycket på lektionen 

utan gör det han ska göra och skapar inte några problem för varken sig själv eller de 

andra i klassen. Han kan, precis som andra elever, prata ibland under lektionstid men 

när läraren säger till börjar han jobba och stör inte mycket mer. Han kan dock ibland bli 

störd av de andra och då tappar han koncentrationen. Peters betyg är bra då hans betyg 

oftast är E men högre når han inte. Han behöver mer tid under lektionstid och behöver 

klassens tystnad för att kunna koncentrera sig men gör inte det och därför påverkas hans 

betyg. Peter behöver mycket hjälp från läraren men eftersom läraren ger mer tid till dem 

som är stökiga får han inte den tiden han behöver. Peter räcker inte upp handen i 

klassrummet när läraren frågar.   

 

 

Vad är ett bra uppförande och beteende i klassrumet? 

Hur ska man vara? 

Är det rättvist av läraren att sätta ett inte så jättebra betyg i uppförande? 

Hur ska Peter vara för att få ett bättre betyg? 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Jag heter Selma Mahmutspahic och läser till lärare i svenska och religion. Just nu är jag 

inne på slutet av min utbildning och skriver mitt examensarbete på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Det jag vill undersöka är hur elever i sjuan och i nian ställer sig till betyg i 

uppförande och beteende.  Undersökningen går ut på att eleverna ska sitta i grupper med 

fyra-fem stycken och diskutera två olika dilemman som jag har skapat. Det vill säga två 

olika händelser som tar handlar om uppförande och beteende i klassrummet. 

Diskussionen mellan eleverna kommer jag att spela in och sedan använda som material 

inför mitt examensarbete.  

De personer som kommer att höra inspelningarna är min handledare Pernilla Granklint 

Enochson och examinator Jan Håkansson. Elevernas riktiga namn kommer inte att 

användas utan jag kommer skapa mina egna namn som inte går att spåra till eleverna 

som deltar.  

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på mejl 

selma.mahmutspahic@skola.vaxjo.se. Deltagandet är frivilligt men för att kunna gör en 

undersökning behövs elevernas närvaro samtidigt som jag också behöver målsmans 

medgivande inför själva arbetet. 

 

Var vänliga och kryssa i om eleven deltar i undersökningen eller ej 

 

Mitt barn får lov att delta i undersökningen  

Mitt barn får inte lov att delta i undersökningen  

 

 

 

 

Elevens underskrift   Målsmans underskrift 

_______________________            ________________________ 
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