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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka lärares uppfattningar av hur 

ordningsomdömen skulle kunna fungera i skolan. Frågeställningarna för studien berör lärares 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, vilka för- och nackdelar lärare kan se med 

ordningsomdömen i skolan samt om det finns några skillnader mellan idrottslärares och 

teoretiska lärares upplevelser och uppfattningar beträffande psykosocial arbetsmiljö och 

ordningsomdömen. 

 
Metod 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem lärare, varav två har undervisat i både den finska 

och den svenska skolan, medan de återstående tre endast har undervisat i den svenska. Två av 

de fem intervjuade lärarna undervisar i Idrott och hälsa och de övriga tre i teoretiska ämnen. 
 
Resultat 

De intervjuade lärarna upplever den psykosociala arbetsmiljön på väldigt olika sätt. Vissa 

upplever den som bra, andra upplever den som orolig och därmed att skolan är i behov av nya 

åtgärder. Tydliga för- och nackdelar med ett införande av ordningsomdömen är svåra att 

urskilja. De fördelar som framkommer är att kommunikationen med föräldrarna om elevernas 

beteende skulle förbättras och att vissa elever kanske skulle skärpa till sig lite. Nackdelarna 

som framkommer är att det kunde ses som en ”stämpel i pannan” och att lärarnas 

arbetssituation skulle försvåras. De finsk-svenska lärarna upplevde inte något som helst 

negativt med ordningsomdömen i den finska skolan, snarare tvärtom. En fördel de såg med 

ordningsomdömen var att det kan ses om en ”fingervisning” för både föräldrar och elever om 

hur det går för eleverna i skolan. De tror att ordningsomdömen påverkar eleverna på ett 

positivt sätt. De teoretiska lärarna var mer positivt inställda till ett införande av 

ordningsomdömen i skolan än idrottslärarna, som inte trodde på någon större effekt av detta. 

De teoretiska lärarna trodde däremot att det skulle få stor effekt. Inga direkta skillnader i hur 

de olika lärargrupperna upplever den psykosociala arbetsmiljön kunde urskiljas. 

 
Slutsats 

Ordningsomdömen skulle kunna vara en bra och fungerande åtgärd i skolan, med tanke på 

vilka åtgärder lärarna har nämnt skulle behövas och de finsk-svenska lärarnas uppfattningar 

om fördelar med ordningsomdömen.
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Hur skall jag bära mig åt? Jag har försökt allt möjligt. Det går inte 

med hårdhet, och så har jag försökt bli modern och försökt med 

vänlighet och låtit bli att lägga mig i... men det går inte det heller!1 

 

Ordningsomdömen är just nu ett väldigt aktuellt ämne. Politiker diskuterar ordningen i skolan 

och är oroade över situationen som råder. De diskuterar huruvida det är så att 

ordningsomdömen behövs i vår svenska skola eller inte. Folkpartiet är ett av de partier som 

vill införa ordningsomdömen i skolan och med detta avser de ”ett modernt ordningsbetyg”2. 

Det är inget betyg i sig, utan det är ett omdöme som följer med i betygen som ett komplement 

för att se hur eleven uppför sig.3 Det som ska bedömas kan enligt Folkpartiets partiordförande 

Lars Leijonborg ”vara till exempel om man visar respekt för sina kamrater och för lärarna, om 

man kommer i tid och om man är aktsam över skolböckerna”4. Detta är enligt honom ett sätt 

för föräldrarna att få veta hur deras barn beter sig i klassrummet.5 Folkpartiet skriver att deras 

förslag har fått hård kritik, det har kallats otidsenligt och en återgång till den gamla 

auktoritära skolan. De menar att ”Sverige är ett av få länder i Europa som inte sätter betyg 

eller ger ett omdöme om elevernas uppförande”6, och de tycker att det är dags att utvärdera i 

hur stor utsträckning skolan och eleverna lyckas fostra respektive bli fostrade till 

demokratiska samhällsmedlemmar.7  

 

Enligt Folkpartiet kan den svenska skolan dra lärdomar av den finska, som använder sig av 

ordningsomdömen. Folkpartiet skriver i sin rapport Finlands sak är vår – lärdomar av vårt 

grannlands skolpolitik: ”Dagens undersökning visar att Finland är bäst i allt – Sverige 

medelmåttigt”.8 

                                                 
1 Torsten Husén, Social fostran - en handbok för lärare, (Stockholm: Sv. bokförlag, 1952) s. 61f. 
2 Folkpartiet <info@liberal.se> Tryggare klassrum – 10 förslag för mer ordning och arbetsro i skolan, 2006-08-
19 <http://www.folkpartiet.se/Pages/98121/Tryggare%20skola.pdf> s. 4 (Acc. 2006-12-04). 
3 Folkpartiet <info@liberal.se> Ordningsomdöme, 2006-12-04 
<http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____35721.aspx> (Acc. 2006-12-04). 
4 Anna Kallenberg <anna.kallenberg@expressen.se> Alliansen vill införa betyg i uppförande, 2006-09-02 
<http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?a=672960> (Acc. 2006-11-08). 
5 Idem. 
6 Folkpartiet, Tryggare klassrum – 10 förslag för mer ordning och arbetsro i skolan, s. 4. 
7 Idem. 
8 Folkpartiet, <info@liberal.se> Finlands sak är vår – lärdomar av vårt grannlands skolpolitik, 2004-12-06 
<http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/Finlands041206.pdf> s. 12 (Acc. 2006-10-05). 
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Vi hade nyligen riksdagsval i Sverige, vilket ledde till regeringsskifte, från ett 

socialdemokratiskt styre till ett borgligt. Eftersom bland annat Folkpartiet ingår i det borgliga 

styret så är det sannolikt att ordningsomdömen införs i den svenska skolan. Kan de svenska 

skolornas ordningsproblem lösas med hjälp av ordningsomdömen? 

 

Det inledande citatet är hämtat ur en bok, skriven av Torsten Husén, och det beskriver väl den 

situation som många lärare befinner sig i. När vi slår upp våra svenska dagstidningar kan vi 

ofta läsa om oordningen i skolan, att många elever uppför sig på ett olämpligt sätt, har svårt 

att koncentrera sig och att våldet i skolan ökar. Det går även att läsa om hur lärare behöver 

ges mer disciplinära befogenheter för att kunna få ordning i skolan och få stopp på våld, hot 

och mobbning. Vi tror att stöket i skolan har stor negativ inverkan på elevernas arbetsmiljö, 

inlärning och deras förmåga att prestera. Därför avser studien att undersöka vad lärare tycker 

om den psykosociala arbetsmiljön i skolan, om de anser att något behövs göras för att 

förbättra denna och om de tror att ordningsomdömen kan vara en bra lösning för att minska 

stöket. 

 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Ordningsomdömen i Finland 
 

I den finska skolan används ordningsomdömen. I fokus för bedömningen av elevens 

uppförande står dess sätt att ta hänsyn till andra människor och till omgivningen samt hur 

han/hon följer regler. Alla lärare som undervisar ska bedöma elevernas uppförande. Sedan 

räknas det ut ett medel och det medeltalet diskuteras gemensamt med alla berörda lärare.9 

Kommunerna och/eller skolorna utarbetar en lokal läroplan som baseras på de riksomfattande 

grunderna för läroplanen. I den lokala läroplanen bör målen för elevens uppförande ingå.10 

Därför ser också ordningsomdömena olika ut på olika platser.  

 

                                                 
9 Utbildningsstyrelsen, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, (Vammala: 
Vammalan Kirjapaino Oy, 2004), s. 262. 
10 Undervisningsministeriet <webmaster@minedu.fi> Den utbildningsmässiga jämlikheten och grundtryggheten 
byggs upp genom den grundläggande utbildningen, 2006-09-15 
<http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/perusopetus/?lang=sv> (Acc. 2006-09-15). 
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Om man ser till hur eleverna presterar i den finska skolan, så är deras resultat i topp jämfört 

med de andra OECD-länderna11 (OECD är en förkortning av Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling). PISA-undersökningen (PISA står för Programme for International 

Student Assessment – Internationell elevutvärdering) gjord år 2003 fastställer att Finland 

toppar kategorier som läsfärdighet, naturvetenskap och matematik, medan Sverige hamnar på 

åttonde plats i läsfärdighet, femtonde plats i naturvetenskap och sjuttonde plats beträffande 

matematik.12 Undersökningen visar även att fler elever i den finska skolan än i den svenska 

presterar på en nivå som anses vara hög. Cirka hälften av de finska 15-åringarna presterar på 

nivå fyra eller högre av sex möjliga. I Sverige är andelen som presterar på samma nivå enbart 

36 procent.13 

 

1.2.2 Ordningsbetyg i Sverige förr 
 

Den svenska skolan har upplevt tre betygssystem: det absoluta, det relativa och dagens mål- 

och kunskapsrelaterade betygssystem. I det absoluta betygssystemet som fanns på 1960-talet 

ingick betyg i uppförande och ordning (även kallat vitsord) enligt en tregradig betygsskala 

(Mycket god = A, God = B och Mindre god = C).14; 15 1962 infördes systemet med relativa 

betyg, där ordning och uppförande fortfarande bedömdes enligt en tregradig skala. 

Ordningsbetyg var ett icke ämnesbundet betyg som upphörde i och med Lgr 69, som började 

tillämpas 1970/71.16 Sedan dess har inte betygssystemet i skolan omfattat något 

ordningsbetyg. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
11 OECD:s medlemsländer år 2003 var Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Island, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, 
Portugal, Slovakien, Schweiz, Spanien, Storbritannien (vars resultat inte redovisades pga. för låg svarsfrekvens), 
Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. 
12 Skolverket, PISA 2003 – Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv – 
Sammanfattning av rapport 254, (Stockholm: Edita, 2004) s. 27. 
13 Ibid., s. 6. 
14 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Betygshistorik, 2006-05-15 
<http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338> (Acc. 2006-09-18). 
15 Nationalencyklopedin, Arne Ekman <arne.ekman@ne.se> Ordningsbetyg, 2006-11-09 
<http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=ordningsb
etyg> (Acc. 2006-11-09). 
16 Skolverket, Betygshistorik. 
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1.2.3 Arbetsmiljön i skolan 
 

Enligt Arbetsmiljöverket är skolan Sveriges största arbetsplats och alla anställda och elever 

har rätt till en bra arbetsmiljö.17 Arbetsmiljöverket menar att en bra arbetsmiljö innebär goda 

relationer, gott kamratskap, lagom arbetsmängd och tempo samt att kränkningar, mobbning, 

hot och våld inte förekommer.18 

 

Den psykosociala arbetsmiljön, vilken vi kommer att fokusera på, handlar om hur man 

behandlar varandra.19 Som elev måste man kunna trivas och må bra för att kunna prestera väl. 

”En god psykosocial arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för lärande och för att 

eleverna ska trivas i skolan.”20, skriver Arbetsmiljöverket som arbetar med att förbättra 

arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. En ytterligare förutsättning för att elever ska kunna 

uppleva den psykosociala arbetsmiljön som positiv samt att kunna prestera bra i skolan är att 

de känner sig trygga och respekterade som individer.21 Detta innebär att det inte får 

förekomma mobbning, hot och våld. Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren, i skolans 

fall kommunpolitikerna eller rektorerna, som har ansvar för att skapa en trygg och bra 

arbetsmiljö.22 I skolorna finns det även föreskrifter om hur elever och lärare ska hantera 

situationer där det uppstår mobbning, hot och våld.23 

 

Något som kan påverka skolans arbetsmiljö negativt är buller.24 Buller orsakat av dem som 

befinner sig i klassrummet är påverkbart och borde därför kunna minskas med hjälp av 

åtgärder. Buller orsakat av surrande fläktar, bullrande bilar eller liknande kan dock inte elever 

och lärare påverka på samma sätt. Mobbning, hot och våld borde kunna förebyggas och 

motverkas med hjälp av de föreskrifter som finns tillhands i skolorna runt om i landet. Trots 

att undersökningar har genomförts och lett till att åtgärder vidtagits så påverkar buller och 

kränkande handlingar fortfarande elevernas inlärning och trivsel i skolan negativt. 

 
                                                 
17 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Skolan, <http://www.av.se/temasidor/skolweb/> (Acc. 2006-
09-18). 
18 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Elevers skolmiljö- en undersökning hösten 2005 av barn födda 
1994, 2006-10-05 <http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/STAT2006_03.pdf> s. 16 (Acc. 2006-10-05). 
19 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Arbetsmiljön i skolan, 2003-11-19 
<http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_565.pdf> s. 9 (Acc. 2006-10-19). 
20 Arbetsmiljöverket, Elevers skolmiljö- en undersökning hösten 2005 av barn födda 1994, s. 16. 
21 Ibid., s. 17. 
22 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Arbetsmiljölagen, 2005-07-01 
<http://www.av.se/lagochratt/aml/> (Acc. 2006-10-19).  
23 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön i skolan, s. 5. 
24 Ibid., s. 19. 
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1.2.4 Disciplin och ordning i skolan 
 

Disciplinen har alltid varit en viktig del av skolvärlden. Enligt Nationalencyklopedin är 

disciplin i skolan den ordning som krävs för att man ska kunna bedriva en effektiv 

undervisning. Om vi ser tillbaka i historien så användes straff och kroppsaga som medel för 

att upprätthålla disciplin i skolan. Nuförtiden försöker man skapa disciplin mer genom 

belöningar än straff. Disciplin är resultat av ett samarbete mellan uppfostran i hemmet, 

kamratpåverkan, elevens och lärares egenskaper och situationen i skolan. Ju större skillnader 

det råder mellan hemmets och skolans uppfostran, desto mindre disciplinerade är barnen.25  

 

Disciplinen påverkar elevernas arbetsmiljö och inlärning. Eleverna är i behov av fasta regler 

och av en lugn miljö som gynnar inlärningen. De gamla metoderna som straff och kroppsaga 

kom att betraktas som inhumana och de avskaffades. Därför används numer belöningar i form 

av vänlighet och omtänksamhet, för att uppehålla disciplinen26, men räcker detta? 

 

Psykologer som Freud, Maslov, Piaget och Skinner har upptäckt individens behov av gränser, 

struktur och trygghet. Utan disciplin är undervisningen olustbetonad, slapp och meningslös.27  

Kan ordningsbetygen medföra den disciplinen som är nödvändig i dagens skolor? 

 

1.3 Forskningsläge 
 

Det finns en hel del forskning som har gjorts inom området ordningen i skolan. Dock är all 

denna forskning genomförd ur elevernas perspektiv. Vi har inte hittat någon undersökning 

som är gjord ur lärarnas perspektiv, hur lärare upplever den psykosociala arbetsmiljön i 

skolan. Därför kommer den forskning vi anser vara relevant för denna undersökning, gjord ur 

elevernas perspektiv, och forskning som gjorts på området arbetsmiljön i skolan, att tas upp 

här. 

 

1.3.1 Arbetsmiljön i skolan 
 

Hur kan man skapa en god arbetsmiljö i skolan? John Steinberg (fil. dr i pedagogik) har 

forskat om arbetsmiljön i skolan och konstaterar att tydliga regler behövs för att skapa ett 
                                                 
25 Nationalencyklopedin, Arne Ekman <arne.ekman@ne.se> Disciplin, 2006-11-09 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=154217&i_word=disciplin> (Acc. 2006-11-09). 
26 C M Charles, Ordning och reda i klassen, (Stockholm: LiberFörlag, 1984), s. 8. 
27 Ibid., s. 9f. 
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hälsosamt klassrum, vilket innefattas i en god arbetsmiljö i skolan. Dessa regler ”[...] bidrar 

till en miljö som underlättar koncentration, inlärning och utveckling och man slipper tjafs, 

materialförstörelse och tjat om disciplin.”.28 Skolverket, som också gjort undersökningar om 

arbetsmiljön i skolan, instämmer med Steinberg angående ordningsregler. Skolverket har 

kommit fram till att varje skola bör ha ordningsregler som utgångspunkt för att kunna skapa 

trivsel och arbetsro i skolan. Skolmiljön ska vara trygg och stimulera elevernas 

kunskapsutveckling.29 

 

Arbetsmiljöverket har forskat en hel del om hur skolans arbetsmiljö bör vara för att elever och 

personal ska trivas. En förutsättning för att man ska kunna skapa en bra arbetsmiljö i skolan är 

att man måste veta vad som påverkar den negativt. Arbetsmiljöverkets forskning angående 

buller i skolan visar att begreppet inkluderar småprat bland elever, smällar med bänklock, 

sena ankomster samt irriterande bakgrundsljud, som till exempel fläktar som surrar eller bilar 

som bullrar utanför fönstret. Dessa och liknande ljud kan enligt Arbetsmiljöverket 

undersökningar leda till att barn drabbas av nedsatt hörsel, öronsus, sömnstörningar, minskad 

koncentrationsförmåga, trötthet och irritation. 30; 31 

 

Pär Axelsson (dr i medicinsk vetenskap och bullerforskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå) 

har skrivit en doktorsavhandling om ljud i skolmiljön. Undersökningen som genomfördes 

visade att det framför allt var ljud som omgivningen åstadkom som störde eleverna mest. 

Exempel på sådana ljud var smällande bänklock, spring, tal och okynnesprat.32 Tydliga 

likheter framkommer mellan Arbetsmiljöverkets och Axelssons resultat. 

 

Något som även kan påverka elevernas arbetsmiljö negativt är mobbning, hot och våld i 

skolan enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort år 2005.33 Eleverna behöver kunna 

känna sig trygga i skolan för att de ska trivas. Åtta procent av eleverna känner sig mobbade i 

skolan, enligt en attitydundersökning gjord av Skolverket 2003. Den sistnämnda 

                                                 
28 Ulla Kindenberg, Skolans arbetsmiljöhandbok – för alla i skolan, (Stockholm: Liber, 2005), s. 45. 
29 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö, 2006-09-04 
<http://www.skolverket.se/sb/d/1488> (Acc. 2006-10-05). 
30 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Ljud i skolan, 
<http://www.av.se/temasidor/skolweb/regler/skallvara/ljud.shtm> (Acc. 2006-10-05). 
31 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> Vad är störande buller?,  
<http://www.av.se/teman/buller/kampanj.aspx> (Acc. 2006-10-05). 
32 Kindenberg, s. 96. 
33 Arbetsmiljöverket, Elevers skolmiljö- en undersökning hösten 2005 av barn födda 1994, s. 17. 
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undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter bland 2800 mellanstadieelever i 143 olika 

klasser i olika skolor.34  

 

1.3.2 Elevers syn på ordningen i skolan 
 

OECD gör var tredje år en omfattande elevutvärdering, PISA. Antal deltagande länder i 

utvärderingen var 32 stycken år 2000 och 41 stycken år 2003, varav 30 stycken var 

medlemsländerna i OECD. Utvärderingen omfattade över en kvarts miljon 15-åriga elever 

och cirka 4600 av dessa var elever i Sverige (från 185 olika skolor). Metoden för 

genomförandena av PISA har varit ett prov och en enkät.35 

 

Undersökningen som genomfördes år 2000 visade att den svenska skolan får relativt höga 

värden gällande de negativa omständigheter för lärande som råder i klassrummet. Sverige låg 

därför i bottenskiktet på listan över ordning i skolan. Frågorna som undersöktes var hur ofta 

eleverna upplever att det är oljud och stökigt i klassrummet samt att eleverna inte lyssnar på 

läraren. 

 

År 2003 genomfördes nästa undersökning av OECD. Denna gång visade det sig att ordningen 

i den svenska skolan endast hade förbättrats marginellt sedan undersökningen år 2000. Men 

tack vare att genomsnittet för OECD-länderna hade försämrats så hade Sverige knappat in på 

de andra länderna och låg därför runt medelvärdet för ordning i skolorna.36 

 

Den attitydundersökning som vi nämnde tidigare, gjord av Skolverket år 2003 bland 

mellanstadieelever, genomfördes i syfte att undersöka hur eleverna upplever skolan. 2800 

elever deltog i enkätundersökningen och denna visade att eleverna tycker att det är för mycket 

prat och stök i skolan för att de ska få arbetsro. 73 procent av eleverna upplever att det enbart 

ibland eller nästan aldrig är lugnt i klassrummet. Tre procent av dessa elever upplever att det 

aldrig är lugnt i klassrummet. 62 procent av eleverna känner dessutom att det bara ibland eller 

                                                 
34 Skolverket, Yngre elevers attityder till skolan 2003 – Hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan, Rapport 256, 
(Stockholm: EO Print, 2004) s. 22. 
35 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Om PISA, 2005-02-17 <http://www.skolverket.se/sb/d/254> (Acc. 
2006-10-03). 
36 Skolverket, PISA 2003 – Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv – 
Sammanfattning av rapport 254, s. 19. 
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nästan aldrig får arbetsro i klassrummet, enbart 38 procent upplever att det nästan alltid får 

arbetsro i klassrummet.37 

 

År 2005 genomförde Arbetsmiljöverket en undersökning bland skolelever. Syftet med deras 

undersökning var lik Skolverkets, att kartlägga hur elever upplever sin skolmiljö. Denna 

undersökning genomfördes med hjälp av enkäter med frågor om den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön i skolan. Undersökningen gjordes bland barn födda 1994 där urvalet bestod av 

1600 slumpmässigt utvalda barn, av dessa svarade 84 procent. Undersökningen visade att 

nästan var tredje elev upplever att de har svårt att få arbetsro i skolan.38 

 

Vi har inte funnit någon forskning om hur lärare ser på ordningen i skolan. Därför finner vi 

det intressant att undersöka detta och om lärare anser att nya åtgärder behövs, till exempel ett 

införskaffande av ordningsomdömen i skolan. 

 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläget 
 

Att en god psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för elevernas inlärning och trivsel i 

skolan, bekräftas av all befintlig forskning om skolans arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan 

skapas med hjälp av tydliga regler, då ordningsregler gynnar trivsel och arbetsro i skolan. Det 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt är buller, mobbning, hot och våld. 

Buller innebär störande ljud som skapar oordning i klassrummet och därmed påverkar 

elevernas inlärning. Kränkande handlingar som mobbning påverkar elevernas trygghetskänsla 

och därmed deras trivsel i skolan. För att den psykosociala arbetsmiljön ska vara gynnsam för 

elevernas inlärning bör buller, mobbning, hot samt våld avlägsnas i största möjliga mån från 

skolans värld. 

 

Att det enligt eleverna råder oordning i den svenska skolan bekräftas sammanfattningsvis av 

samtliga studier som presenterats i forskningsläget. Den tidigare forskningen visar att 

eleverna upplever att det är stökigt i klassrummet, vilket stör arbetsron. I den internationella 

OECD-undersökningen som har gjorts två gånger under 2000-talet, ligger Sverige i 

bottenskiktet på listan över ordning i skolan. Mer än hälften av eleverna upplever att det 

                                                 
37 Skolverket, Yngre elevers attityder till skolan 2003 – Hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan, Rapport 256, s. 
22. 
38 Arbetsmiljöverket <arbetsmiljoverket@av.se> 11-åringars skolarbetsmiljö undersökt av Arbetsmiljöverket, 
2006-05-10 <http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2006/6219.aspx> (Acc. 2006-09-19). 
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enbart ibland eller nästan aldrig är lugnt i klassrummet. Majoriteten av eleverna upplever 

dessutom att det bara ibland eller nästan aldrig får arbetsro i klassrummet. Liknande resultat 

kom fram vid Arbetsmiljöverkets och Skolverkets undersökningar om elevernas upplevelser 

om skolmiljön. Forskningen visar att det råder oordning i den svenska skolan. Frågan vi då 

ställer oss är hur ska ordning åstadkommas? 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka lärares uppfattningar av hur 

ordningsomdömen skulle kunna fungera i skolan. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur upplever lärare den psykosociala arbetsmiljön i skolan? 

• Vilka för- och nackdelar kan lärare se med ordningsomdömen i skolan?  

• Vilka upplevelser och uppfattningar har lärare i Idrott och hälsa och lärare i teoretiska 

ämnen beträffande psykosocial arbetsmiljö och ordningsomdömen i skolan? Skiljer 

det sig? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

För att bättre kunna tolka intervjuerna ämnar vi använda Barrhus Frederic Skinners 

behavioristiska teori. Det vi kommer att använda oss av är en modell som bygger på Skinners 

teori, hans tankar om hur miljön påverkar beteendet och hur man genom att förstärka ett 

beteende kan påverka om det kommer att upprepas eller inte. Modellen kallas den neo-

Skinnerianska modellen, men är dock inte framställd av Skinner själv, utan det är hans idéer 

om inlärning som har anpassats till kontrollen av skolelevernas beteende av ett antal olika 

författare.39 

 

1.5.1 Skinners behaviorismteori 
 

Skinner (1904-1990) var en amerikansk professor i psykologi och en av förespråkarna till 

behaviorismen och det behavioristiska synsättet på lärande. Han menade att människans 

beteende formas och styrs av dess konsekvenser. Enligt Skinner krävs det en 

                                                 
39 Charles, s. 81ff. 
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beteendeteknologisk ansats som använder de behavioristiska principerna för att lösa dagens 

sociala problem och få kontroll på det mänskliga beteendet.40 Skinner ansåg att miljön har ett 

avgörande inflytande på beteendet, att vår omgivning förser oss med motiv, attityder och 

tankeprocesser som fungerar som förmedlande länkar i samspelet mellan beteende och 

miljön.41 För att vi ska kunna använda oss av och förstå hans teori måste vi ha en del av 

Skinners grundläggande termer och definitioner i åtanke. Bland dessa begrepp hittar vi 

följande: 
 

Positiv förstärkning: Enligt Skinner tenderar beteenden som har gynnsamma effekter i en 

viss situation att ”överleva” och därmed upprepas, eftersom någon form av positivt resultat 

upplevs. De beteenden som förstärks blir allt vanligare och de som inte förstärks förekommer 

mindre frekvent eller försvinner helt med tiden. Förstärkning kan betraktas som stimuli från 

miljön. Positiva förstärkare är exempelvis studieresultat för studenten.42 

 

Negativa förstärkare: Detta innebär att beteendet förstärks genom att negativa stimuli 

avlägsnas från situationen, till exempel att eleven slipper lärarens tillrättavisningar genom att 

läsa sin läxa. Dessa negativa förstärkare kan med andra ord avlägsnas genom ett visst 

beteende.43  

 

Bestraffning: Detta kan ofta förväxlas med negativa förstärkare, men Skinner ansåg att det är 

bara en annan typ av konsekvens på beteendet. Bestraffning som konsekvens kan liknas vid 

en elev som har en dåligt förberedd skrivning och som konsekvens på detta får han underkänt. 

Detta är en så kallad negativ stimulus efter ett beteende. Det finns även en annan variant på 

bestraffning, vilket innebär att en positiv stimulus avlägsnas som en konsekvens av ett 

beteende, exempelvis en reducerad veckopeng. Bestraffningens funktion är alltså att 

undertrycka ett negativt beteende.44 Men enligt Skinner är bestraffning är inte ett bra sätt att 

forma ett önskvärt beteende. Bestraffning undertrycker ett beteende bara under en kort tid. 

Han menade även att ett icke önskvärt beteende som bestraffas ofta ersätts med ett annat icke 

                                                 
40 Stig Fhanér, Bilder av människan, Skinner, Rogers och Freud – tre portalfigurer inom psykologin, 2. uppl. 
(Stockholm: Natur och kultur, 1990), s. 63ff. 
41 Ibid., s. 66. 
42 Idem. 
43 Ibid., s. 75. 
44 Ibid., s. 77. 
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önskvärt beteende. Skinner ansåg även att bestraffning kan medföra skuldkänslor, fruktan och 

ångest.45   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla människor har olika saker som fungerar som 

förstärkare. En höjd veckopeng kan vara en effektiv förstärkare för ett visst barn, medan det 

kan vara helt ineffektiv för ett annat. Några uppskattande ord, en kram eller ett leende kan 

vara av större värde än materiella ting. Av allt detta kan vi förstå att Skinner ansåg att 

förstärkande konsekvenser är den viktigaste och effektivaste kraften vid utformningen av en 

människas beteende.46 

 

1.5.2 Den neo-Skinnerianska modellen: att forma ett önskat beteende. 
 

Skinner studerade inlärningsprocessen och undersökte hur inlärningen kan påverkas om man 

erbjuder stimuli i efterhand, så kallad förstärkning. Det man som lärare kan tillämpa av 

Skinners huvudtankar är att använda förstärkning som ett verktyg till att motivera och 

kontrollera elevernas beteende och inlärning.47 

 

Modellen kan belysas med hjälp av följande punkter: 

• Beteendet formas genom de konsekvenser det får. 

• Om beteendet omedelbart förstärks, ökar sannolikheten att beteendet upprepas.  

• Beteendet försvagas om det inte förstärks eller om det följs av bestraffning, 

sannolikheten att personen utför beteendet igen minskar. 

 

Beteendemodifikation kan av lärare tillämpas på två olika sätt: 

1. Läraren observerar eleven när denne utför ett önskat beteende, läraren belönar, eleven blir 

då benägen att upprepa beteendet. 

2. Lärare observerar när denne elev utför ett icke önskvärt beteende, läraren ignorerar 

handlingen eller bestraffar eleven och berömmer en elev som utför en önskad handling.48 

 

Det finns ytterligare två saker som man som lärare ska tänka på enligt denna modell, för att 

försäkra sig om att eleven i fortsättningen kommer att bete sig på ett önskvärt sätt. Dels ska 

                                                 
45 Fhanér s. 77. 
46 Ibid., s. 76. 
47 Charles, s. 81. 
48 Ibid., s. 82ff. 
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eleven veta vad han/hon gjort för fel och dels att han/hon vet vad som är rätt. Efter att man 

försäkrat sig om detta, vet eleven hur han/hon ska bete sig på ett acceptabelt sätt. Väljer 

han/hon ändå att bete sig på ett oacceptabelt sätt så vet han/hon konsekvenskerna av detta och 

får stå för dem. 

 

Exempel på förstärkare av olika slag: 

• sociala förstärkare (verbala uttryck, miner, gester). 

• påtagliga förstärkare (godis, priser, diplom).  

 

Den neo-Skinnerianska modellen baseras nästan helt på belöningar. Bestraffning som lärare 

använde sig mycket av förr kan vara ett effektivt medel att stoppa ett dåligt beteende i många 

fall, till exempel om en elev slår en annan med en bok. Ibland måste de som brutit mot 

reglerna straffas. Men i de flesta fall är ett dåligt beteende inte fullt så allvarligt och då kan 

bestraffning vara högst olämpligt. Straff kan resultera i ett spänt förhållande mellan eleven 

och läraren, skolan och klasskamraterna, vilket kan leda till att eleven motarbetar läraren eller 

rentav isolerar sig.49 Bestraffning var ingenting som Skinner förespråkade. Han hade genom 

sina experiment funnit att djur lärde sig snabbare när de blev belönade än när de blev 

bestraffade. Detta gäller även skolbarn. Genom att belöna eleverna klargörs för dem vad man 

väntar sig av dem. Denna modell ger således läraren möjlighet att jobba med eleverna på ett 

positivt sätt och hjälper läraren att komma bort från bestraffningar och istället uppehålla en 

varm, hjälpande och positiv klassrumsmiljö. Denna modell påskyndar utformandet av ett gott 

personligt beteende.50 ”En liten belöning för varje steg som tas får [...] skolpojken att fortsätta 

skriva”.51  

 

1.5.3 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt och kopplingar till vår studie  
 

Som vi tidigare visat på menade Skinner att vårt beteende i en viss situation styrs av de 

konsekvenser som vårt tidigare beteende i en liknande situation medförde. Han menade att det 

ligger ett samband mellan en tanke, en känsla och ett beteende.52 Skinner ansåg att vi alla är 

kontrollerade av externa faktorer som miljön. För ett beteende ska förändras måste 

förstärkningarna och miljön förändras. Den neo-Skinnerianska modellen kan vara till hjälp för 

                                                 
49 Charles, s. 82ff. 
50 Ibid., s. 85. 
51 Ibid., s. 86. 
52 Ibid., s. 82ff. 
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lärare att forma ett önskvärt beteende hos elever. Den ger praktiska förslag till hur en lärare 

kan handskas med en elev som uppför sig opassande. 

 

För att vi lättare ska kunna förstå och tolka de intervjuade lärarnas svar kommer vi att 

använda denna modell som en grund för vår sammanfattande diskussion. Vi kommer att 

jämföra modellen med lärarnas svar och sedan försöka hitta samband mellan den neo-

Skinnerianska modellen och intervjusvaren. Skinners teori bygger på att man ska förstärka ett 

beteende som är önskvärt för det ska upprepas. Kan ordningsomdömen fungera som en 

förstärkning för att forma ett önskvärt beteende? Vad kan vi utläsa från lärarnas svar 

angående ordningsomdömen? 
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2 Metod 
 

2.1 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har genomfört halvstrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in data till vår 

undersökning. Eftersom vi skulle intervjua både finsk-svenska och svenska lärare var vi 

tvungna att skapa två olika intervjuguider, som skulle passa för de två olika grupperna av 

informanter. Intervjuguiden för de finsk-svenska lärarna bestod av en fast fråga och sex 

frågeområden (se bilaga 2), medan intervjuguiden för de svenska lärarna bestod av en fast 

fråga och fyra frågeområden (se bilaga 3). Denna metod valde vi då vi ville göra en kvalitativ 

undersökning för att få en djupare inblick i hur de intervjuade lärarna ser på den psykosociala 

arbetsmiljön i skolan samt ordningsomdömen och dess betydelse.  

 

2.2 Urval 
 

Vi valde att sammanlagt intervjua fem lärare. Av dessa är det tre lärare som endast har 

undervisat i den svenska skolan och därför har vi valt att kalla dessa för svenska lärare. Två 

av dem undervisar i ämnet Idrott och hälsa medan den tredje läraren undervisar i ett teoretiskt 

ämne. Dessa tre lärare valdes då författarna hade kontakt med dem sedan tidigare. 

Anledningen till att vi valde två lärare i Idrott och hälsa och en lärare i teoretiska ämnen var 

att vi ville undersöka om det finns några skillnader i hur lärare i Idrott och hälsa och lärare i 

teoretiska ämnen upplever den psykosociala arbetsmiljön och hur de ser på 

ordningsomdömen.  

 

För att få perspektiv på hur ordningsomdömen fungerar i den finska skolan, intervjuades två 

lärare som har arbetat där. De arbetar nu i den svenska skolan och därför har vi valt att kalla 

dem finsk-svenska lärare. De finsk-svenska lärarna undervisar i teoretiska ämnen och därför 

har vi använt oss av deras upplevelser tillsammans med den svenska läraren som undervisar i 

ett teoretiskt ämne för att jämföra med lärarna i Idrott och hälsa. Vi har valt att kalla lärarna i 

Idrott och hälsa för idrottslärare och lärarna i teoretiska ämnen för teoretiska lärare. När det 

gäller vårt val att intervjua finsk-svenska lärare så grundades det på att vi ville undersöka hur 

finsk-svenska lärare upplevde den psykosociala arbetsmiljön i den finska skolan, om de kan 

se några skillnader gällande detta i den svenska skolan samt hur de upplevde att 

ordningsomdömen fungerade i den finska skolan och vilka för- och nackdelar de tycker att 
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dessa har. Att vi valde att intervjua just dessa två finsk-svenska lärare berodde på att finsk-

svenska lärare inte är särskilt många till antalet här i Sverige och därför intervjuades de vi fick 

tag på som ville deltaga. 

 

2.3 Procedur 
 

Informanterna kontaktades och tider för intervjuer bestämdes. Fyra stycken intervjuer ägde 

rum i informanternas arbetsrum, på deras arbetsplatser dvs. skolorna. Den femte intervjun 

ägde rum i informantens hem, då denne vid tidpunkten för intervjun var tillfälligt sjukskriven.      

Vi informerade om de etiska reglerna, bl.a. att de är helt anonyma i studien och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Under alla intervjuer agerade en av oss författare 

intervjuare, medan den andra författaren höll sig mer i bakgrunden och endast lade sig i 

samtalet om hon kände att intervjuaren missat något. Alla intervjuer spelades in på band med 

hjälp av en diktafon. 

 

2.4 Tillförlitlighet 
 

Vi anser att det är en styrka gällande uppsatsens tillförlitlighet att vi har haft samma 

intervjuare vid alla intervjuer. Detta tror vi ledde till att frågorna ställdes på liknande sätt varje 

gång. Alla intervjuer genomfördes på ostörda platser, vilket vi anser vara en stor fördel. 

 

Under ett av intervjutillfällena så hade vi problem med bandspelaren, så att transkriberingen 

blev ofullständig. Dock saknades endast ett fåtal ord ur intervjun och därför anser vi att det 

inte har påverkat resultatet. 

 

En annan sak som kan betraktas som en svaghet är att de finsk-svenska lärarna som vi 

intervjuade kan ha varit färgade av den finska skolan som i sin tur kan ha påverkat deras svar. 

Med detta menar vi att de i sina svar kan ha syftat på sina upplevelser i stort från den finska 

skolan, och inte bara uppfattningarna av hur ordningsomdömen fungerar. 

 

Vår teori är hämtad ur en andrahandskälla. Detta kan betraktas som en svaghet i uppsatsen då 

författaren kan ha vridit och vrängt på den ursprungliga källans tankar och idéer som denne 

själv vill. I vårt fall var vi tvungna att använda oss av en andrahandskälla då det inte gick att 
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få tag på de ursprungliga böckerna. Vi anser dock att detta inte påverkat vårt resultat eftersom 

vi använt teorin till att tolka intervjuerna, och inte som analysverktyg.  
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3. Resultat 
 

Resultaten från denna undersökning kommer att presenteras under olika teman som är 

utarbetade utifrån våra frågeställningar. De första två avsnitten innehåller olika faktorer som 

vi kunde urskilja från intervjuerna. Det tredje och därmed sista avsnittet är en jämförelse 

mellan idrottslärare och teoretiska lärare.  

 

Under följande rubrik presenteras hur de intervjuade svenska lärarna upplever den 

psykosociala arbetsmiljön i skolan. Vi har även framlagt deras tankar kring hur den 

psykosociala arbetsmiljön påverkar elevernas inlärning och om de anser att nya åtgärder 

behövs för att förbättra denna. 

 

3.1 Den psykosociala arbetsmiljön i skolan  
 

Vårt resultat visar att lärare har olika uppfattningar om hur den psykosociala arbetsmiljön i 

skolan är. En av de intervjuade lärarna upplever den som bra och positiv, medan de andra inte 

alls upplever den på detta sätt, utan snarare tvärt emot. Läraren som upplever den som positiv 

menar att ”merparten är bra” och detta påverkas enligt denne av att skolan har ett 

upptagningsområde. Blandade förhållanden och blandade grupper upplever läraren som 

positivt. De lärare som är negativa angående den psykosociala arbetsmiljön tycker att barn är 

mer oroliga idag än vad de var förr. Deras negativa inställning kan också enligt dem bero på 

att klasserna de undervisar är besvärliga. 

 

De intervjuade lärarna är överens om är att det finns olika faktorer som påverkar hur den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs. Nedan kommer vi att presentera faktorerna som framkom 

under intervjuerna mer utförligt.  

 

Lärarens roll: En av de intervjuade lärarna betonar att det är viktigt att vara uppmärksam och 

förstående som lärare. Man måste kunna se vad som är ett problem och vad som bör göras åt 

det. Samtidigt måste man kunna skapa en förståelse i ett tidigt skede, en förståelse för varför 

en elev beter sig på ett visst sätt. Om läraren är medveten om vad som händer i elevernas liv, 

då kanske denne kan komma underfund med varför en elev är orolig eller stökig: 
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Jag tror att kommunikationen är väldigt viktig, att man inbegriper 

någon slags förståelse för varför en elev beter sig på ett visst sätt. En 

elevs moster har gått bort, eller taket i lägenheten har ramlat ner, 

eller… men jag menar, liksom såna grejer, då kan man begripa 

kanske. 

 

Kommunikationen mellan lärare och elev är viktig för att de ska kunna förstå varandra och 

varandras beteende. I detta sammanhang måste läraren vara välstrukturerad. Man måste tala 

om för eleverna vad man accepterar och vad man inte accepterar, vilket innebär att tydliga 

regler om vad som gäller måste finnas. 

 

Tydliga regler: Regler kan enligt lärarna påverka elevernas uppförande och därmed den 

psykosociala arbetsmiljön. Det måste finnas tydliga regler för hur eleverna ska uppföra sig, 

dock inte för många sådana för att alla verkligen ska kunna efterlevas: 

 
[...] de måste [...] få förståelse för att det finns gränser för hur man 

kan bete sig och hur man får bete sig, i skolan, tycker jag. [...] jag tror 

i såna fall att man behöver ha ett fåtal regler som verkligen efterföljs. 

[...] hellre för få regler och sen att skapa en god relation, för att då 

kommer ganska mycket utav de här mänskliga kontakterna som man 

egentligen vill åt, naturligt tror jag att man ha tid som lärare att kunna 

odla en relation till sina elever då vill de också, det är ju det de söker 

efter, att ha en god relation till en vuxen. 

 

I ovanstående citat framkommer även en annan viktig aspekt som läraren i fråga ser som en 

förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö, nämligen relationen mellan lärare och elev. 

Barn söker efter en relation till den vuxna världen och i samband med detta sökande är det 

vanligt att de gör uppror och revolt tills de hittar kontakten, enligt läraren. Därför behöver 

lärare ha tid med eleverna för att kunna odla den relationen som barn söker efter. Denna 

relation innefattar även samarbetet mellan lärare och förälder. 

 

Kommunikationen med hemmet: Det läggs stor vikt vid att kommunikationen mellan 

lärare, elev och föräldrar fungerar. Föräldrar och lärare måste arbeta tillsammans för att leda 

elevens utveckling framåt. Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om vad som händer i 

skolan och hur deras barn beter sig:  
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[...] skolan tillsammans med elever och föräldrar ska leda sitt barns 

utveckling framåt. Det går ju att läsa i läroplanerna. Jag menar, där 

står det ju klart och tydligt att [...] vi måste ju jobba tillsammans. Och 

där är det viktigt att man tar in föräldrarna. Och jag ringer inte så 

mycket hem, jag behöver inte ringa så mycket hem, men jag ringer 

när det blir riktigt elakt och jag tycker det är bra också att föräldrarna 

kan vara med. Så dom får se på plats hur det är. Och det vet jag att 

man har gjort i klassrummen, det har varit grupper genom åren som 

inte har fungerat så jättebra och då har man lagt upp ett schema för 

föräldrarna att vara med. Det kan man göra. 

  

I samband med denna faktor, tas även utvecklingssamtalen upp av lärarna. Under 

utvecklingssamtalen kan man göra föräldrarna uppmärksamma på hur barnen beter sig i 

skolan. Föräldrarna måste få veta om deras barn är stökiga så att de kan hjälpa till att göra 

något åt det. Ett sätt som lärarna informerar föräldrarna om elevernas beteende på kan liknas 

vid ordningsomdömen. Flera av de intervjuade lärarna säger att de skriver omdömen om 

elevernas beteenden som de sedan tar upp under utvecklingssamtalen:  
 

Men ordningsomdömen, det kan jag säga att till viss mån har vi ju det 

lite idag. […] jag skriver ju omdömen, och då skriver jag ju… Sture 

når upp till målen för årskurs fem, men behöver träna extra på bentag 

i ryggsim, kommer ibland för sent, får säga honom lite extra för han 

stör resten, får ofta säga till honom för han är okoncentrerad. 

 

Föräldrarna behöver få veta hur det går för deras barn i skolan, vad barnen behöver träna extra 

på och hur de beter sig i skolan. Om kommunikationen fungerar som den ska vet läraren att 

denne kan ta kontakt med föräldrarna om problem skulle uppstå. Problemet kan med deras 

hjälp lättare åtgärdas innan det hinner gå för långt. 

 

Klassen: Om en klass är för stor kan det påverka de individer som inte fungerar särskilt bra i 

grupp och därför känner sig otrygga. Elevernas otrygghet kan i sig leda till att de uppför sig 

dåligt. En lärare menar också att om klassen består av många pojkar blir klimatet direkt mer 

oroligt än om det är fler flickor som medför en lugnare miljö. 

 

Att den psykosociala arbetsmiljön ser ut på ett visst sätt kan även bero på stämningen i 

klassen, vilket en lärare uttrycker så här: 
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För det första kan det vara väldigt olika på klasser och grupper som 

man får, hur stämningen är och hur deras inbördes relation är och hur 

mycket mobbning de har sinsemellan och hur mycket de måste 

imponera på varandra för att vara taskig mot läraren till exempel. Så 

det där kan vara väldigt olika. Just nu har jag en jättesnäll klass, där 

barnen är väldigt hänsynsfulla och rara och söta och jättegulliga, så 

det kan variera otroligt mycket. Men, det man kan säga generellt när 

det gäller alla grupper är att det finns, man märker kanske mer och 

mer att barn behöver ha hjälp att kunna, alltså skapa en god relation 

till varandra, och så, det tycker jag att man som lärare har en viktig 

funktion i det, och föräldrarna förstås. 

 

Som citatet ovan visar kan den psykosociala arbetsmiljön vara väldigt olika beroende på 

vilken klass man undervisar. Det kan bero på elevernas relationer till varandra och hur mycket 

de måste imponera på varandra, detta på lärarens bekostnad. Barn behöver hjälp att kunna 

skapa en god relation till varandra och i detta skapande har läraren och föräldrarna en viktig 

roll.  

 

Hemförhållanden: Enligt flera av lärarna har föräldrar mindre och mindre tid för sina barn, 

vilket påverkar barnen psykiskt. Föräldrarna har inte tid att uppfostra sina barn och detta 

medför även mer arbete för lärarna. De måste agera så kallade ”stand in-föräldrar”, vilket de 

egentligen har för lite tid och resurser till. Barn får för lite tid av de vuxna, för lite hjälp, vilket 

leder till och kan förklaras med:  

 
Nervösa barn som har svårt att koncentrera sig, svårt att lyssna… och 

anledningen till det här tror jag kan vara hemförhållanden. Många 

barn har det väldigt stökigt hemma, oroligt, inga klara regler, då får 

man börja med regelgenomgång här hur man uppför sig [...]. 

 

I citatet ovan kan vi även utläsa att läraren menar att det inte alltid finns några tydliga ramar i 

elevernas hem för hur de bör uppföra sig och därmed läggs detta över på skolan, att skolan 

ska stå för dessa. Läraren anser att oroliga barn har svårt att koncentrera sig och lyssna på 

läraren, och denna tanke för oss vidare till hur oordning påverkar elevernas inlärning. 

 

Samtliga lärare är alla lika övertygade om att oordning påverkar elevernas inlärning negativt 

och detta har vi valt att belysa med följande citat: 
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[…] det är katastrofalt för dom, jag tror att ordning är en av dom 

förutsättningar till att man ska kunna lära sig någonting, lugn och ro 

är en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna ta till sig 

utav kunskap, det tror jag, det är en absolut förutsättning. 

 

Dessa faktorer som lärarna tar fram om den psykosociala arbetsmiljön, liknar de åtgärder som 

nämns för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Bland åtgärder finns bland annat behovet av mer 

personal för att kunna få mer tid till elever som uppför sig dåligt: 

 
Det jag kan tänka mig är att man skulle ha möjlighet att dela i mindre 

grupper ibland och kunna ha personal som gör att man kan kanske 

plocka ut vissa elever ibland, för alltså barn kan ibland må så dåligt 

själva att de inte klarar av att vara i en grupp och att det kan vara 

skönt för dem att backa lite och få samla sig och lugna sig och känna 

sig trygg och så för oftast beror det här på att, alltså barns asociala 

uppförande är många gånger otrygghet, att man mår ganska dåligt. 

  

Detta visar att åtgärder i form av till exempel extra personal eller specialpedagoger är 

aktuella. Samarbetet med föräldrar nämndes också tidigare som en åtgärd. Ibland kan det 

hända att läraren måste ringa föräldrarna för att kunna få bukt med ett problem. 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att lärare har olika uppfattningar angående den psykosociala 

arbetsmiljön. Någon upplever den som bra medan de andra upplever den som orolig. Att den 

psykosociala arbetsmiljön är orolig kan enligt lärarna bero på många olika faktorer. Det kan 

bero på hur man är som lärare, om man har tydliga regler, om kommunikationen med hemmet 

fungerar, hur klassen ser ut samt hur hemförhållandena är. Vi kan även se att lärarna anser att 

oordning påverkar elevernas inlärning samt att det behövs åtgärder för att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder som nämns bland lärarna är behovet av extra personal 

samt ett fungerande samarbete med föräldrarna.  

 

3.2 För- och nackdelar med ordningsomdömen i skolan 
 

Här presenterar vi för- och nackdelar med ordningsomdömen som framkommit ur 

intervjuerna, med både svenska och finsk-svenska lärare. Vi kommer att presentera dessa för- 

och nackdelar i samband med de faktorer som lärarna nämnde tidigare angående den 
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psykosociala arbetsmiljön. Detta visar vilken påverkan ordningsomdömen skulle kunna ha på 

den psykosociala arbetsmiljön. 

 

De svenska lärarnas uppfattningar kring ordningsomdömens för- och nackdelar är 

samstämmiga med endast några få variationer. Majoriteten av dessa lärare kan bara se ett fåtal 

för- och nackdelar med ordningsomdömen. De tror helt enkelt att det inte blir någon större 

skillnad. Till exempel menar en av lärarna att när problem väl uppstår så har det inte någon 

större betydelse om det står i ordningsomdömet eller inte, utan man måste enligt denne 

”tackla det på plats i dom olika ämnen, när det sker”. Till skillnad från de svenska lärarna kan 

de finsk-svenska lärarna se tydliga fördelar med ordningsomdömen. De finsk-svenska lärarna 

ser inte några som helst nackdelar med ordningsomdömen i den finska skolan. Se ser inte dem 

som en bestraffning för ett dåligt beteende, utan hellre som en belöning för ett gott 

uppförande. De menar även att det på vissa ställen i Sverige finns stora problem med ordning 

och att det där verkligen skulle behövas. Samtidigt tror de inte att det skulle ha samma effekt 

som i Finland, eftersom det i Finland finns en lång tradition av ordningsomdömen, alla vet att 

de finns och vad som händer om man inte sköter sig. Om man har en sådan tradition, utgår 

man från den. De finsk-svenska lärarna anser dock att ordningsomdömen skulle kunna ha en 

positiv påverkan på lärarens roll. 

 

Lärarens roll: En av de intervjuade finsk-svenska lärarna anser att ordningsomdömen skulle 

kunna påverka lärarens roll och kunna lyfta den. Samtidigt skulle det vara en hjälp för läraren 

att sätta rättvisa betyg i ämnena på eleverna. Om eleven är stökig så påverkar det inte hans 

kunnande. Om elevens omdöme i ordning inte är tillfredställande så kan han fortfarande få 

MVG i matte. Ingen av de finsk-svenska lärarna säger rakt ut att de tycker att den 

psykosociala arbetsmiljön i den svenska skolan är dålig, men en av dem säger i alla fall att 

det går att se skillnader mellan den svenska och den finska skolan när det gäller elevernas 

och föräldrarnas respekt för lärarens roll. Denne upplever att i den svenska skolan är eleven 

en kund till skolan, det blir som att det är läraren som är eleven, fast det borde vara tvärtom. 

Föräldrarna lägger sig i och låter inte läraren sköta sitt arbete: 

 
[...] men det finns nog skillnad mellan läraryrkets roll, den är ju 

väldigt omtyckt roll i Finland, man söker in till lärarhögskolan, det är 

inte lätt att komma in, och det är redan folk som är väldigt hårt 

granskat som kommer in till Lärarhögskolan. Och läraryrket är väldigt 
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uppskattat. Läraren är väldigt professionell och det är ingen förälder 

som kommer och styr dig, vilket händer här och det är just det som 

jag sa i början att föräldrarna har väldigt stor påverkan. Dom kan 

ringa mig och tipsa du måste göra så här och så här och har du tänkt 

att det här kanske funkar? Det är liksom krock för mig med att jag 

har… ursäkta, jag är utbildad och jag vet vad jag gör. Det är som det 

som har lite stört mig här, varför låter folk göra så? Ja, det är nog 

skillnad lite.  

 

Denne menar alltså att ordningsomdömen kan ge lärarna större befogenheter. Bland annat 

därför anser de finsk-svenska lärarna att ordningsomdömen skulle kunna ha en god inverkan 

i den svenska skolan. Dessa befogenheter är nödvändiga för att bekämpa lärarnas rädsla för 

föräldrarna. Enligt en svensk lärare är många lärare rädda för föräldrarna idag. Föräldrarna 

har så stort tryck och press på lärarna och skolan. De kan enligt läraren anmäla både skolan 

och lärare och därför måste många lärare dra sig tillbaka. Föräldrarna har inte respekt för 

lärare idag, de kan ”köra över en lärare, få honom avsatt och anmäld för ingenting”. 

Ordningsomdömena skulle samtidigt enligt en lärare medföra ännu mer besvärliga 

arbetssituationer för läraren och dess roll. Dels måste de ta emot negativ respons från 

föräldrarna när läraren har satt ett negativ betyg på deras barn. Dels det att läraren måste vara 

bedömande och samtidigt kunna motivera sin bedömning, vilket kan vara svårt för många 

lärare:  

 
Ja, nackdelarna tror jag för lärares arbetssituation, att motivera, det 

blir ungefär som IG-varning, att du är inte godkänd, att ha den här 

dömande rollen som lärare, kan vara en nackdel i såna här avseenden, 

man måste vara väldigt medveten som vuxen, som lärare vad det är 

man gör, att man verkligen inte använder det godtyckligt utan är 

väldigt noggrann med att tala om för en elev att du har dåligt 

uppförande, eller du är inte godkänd, medan samtidigt så vet man ju 

att det är nödvändigt också. Så nackdelen är ju där att man kan få ta 

mycket besvärliga situationer som många kanske lärare då slipper 

undan, men det kan vara nyttigt för lärare också att tvinga sig in i den 

här situationen. 
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Citatet visar att denna lärare anser att man måste vara medveten om vad man gör, man måste 

vara noggrann med att tala om för eleverna hur deras uppförande upplevs och hur deras betyg 

ser ut. Denna tanke kan vi även se i citatet som följer efter nästa faktor. 

 

Tydliga regler: En av de finsk-svenska lärarna knyter ihop betydelsen av ordningsomdömen 

med regler. Reglerna ska hjälpa eleverna att förstå vad som gäller, vilket i sin tur leder till gott 

uppförande och goda omdömen i ordning:  

 
Jag tror det där att eleverna vet själv var det går och man vet att man 

ska uppskatta regler, gemensamma regler som vi båda måste 

uppskatta, jag som lärare och eleverna som… i sin roll. Så att det ska 

vara tydligt att eleverna vet varför de går i skolan och ordning och 

beteende styr ju ganska mycket på det. Jag tycker det är bra. 

 

Denna lärare menar att det är viktigt att eleverna själv vet hur det går för dem i skolan, varför 

de går i skolan och att eleverna uppskattar reglerna som finns i skolan. Reglerna visar 

eleverna att de har en annan roll än lärarna. Ordningen i skolan och elevernas beteende 

påverkar deras skolgång och därför behöver de veta vad som gäller. Det är även viktigt att 

informera föräldrarna om vad som gäller. 

 

Kommunikationen med hemmet: En av de intervjuade svenska lärarna är mycket positivt 

inställd till ordningsomdömen. Läraren menar att det skulle bli lättare att underrätta och få 

föräldrarna att förstå att problem med oordning förekommer, eftersom det då skulle finnas 

skrivet på papper. På så sätt skulle det tas mer på allvar, samtidigt som det även skulle kunna 

bli något positivt för barnen: 

 
Fördelarna blir ju att jag tror att man har lättare att kommunicera 

oordningen till föräldrarna och att det finns på papper, det blir mer, på 

riktigt för barnen att man får komma hem och visa upp det här 

pappret, det tror jag är en process som faktiskt är positiv för dem, 

alltså i deras sätt att uppföra sig. Så det tror jag skulle ha en positiv 

effekt. 

 

Som citatet visar så skulle det bli mer ”på riktigt” för eleverna att kunna visa föräldrarna 

något som finns nerskrivet på papper. Detta skulle alltså enligt denna lärare underlätta 

kommunikationen mellan lärare och hemmet. Men detta skulle å andra sidan enligt läraren 
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även medföra ett negativt utslag, som även är en nackdel för lärarens roll. Det skulle alltså 

medföra mer kritik från föräldrarna: 

 
Jag tror också å andra sidan att man får som lärare ta emot ganska 

mycket negativa saker också från föräldrarna, olika kritik för att man 

kanske sätter ett betyg som är negativt för deras små söta barn, vilket 

de alltid tror, de gör aldrig fel och så vidare. Där ligger ju svårigheten 

på något sätt, men om jag ska vara uppriktig så tror jag att det finns 

fler fördelar än nackdelar. 

 

Men som vi ser så finns det enligt denna lärare ändå mer fördelar än nackdelar med ett 

införande av ordningsomdömen.  

 

Även de finsk-svenska lärarna anser att kommunikationen med hemmet kan förbättras med 

hjälp av ordningsomdömen. Det är en tydlig antydan för föräldrarna om hur deras barn uppför 

sig i skolan, vilket framkommer i citatet nedan: 

 
Jag tycker att det är bra... det kan ge en fingervisning åt föräldrarna 

om hur eleven uppträder. Men det är synd för vi är så konservativa. 

Det tryckta betyder så mycket mer än utvecklingssamtal. När du har 

det skrivet så finns det där... vi är bara så, vi tar det inte riktigt på 

allvar när man bara säger. 

 

Klassen: Ordningsomdömen skulle enligt en finsk-svensk lärare bidra till en lugnande 

stämning i klassrummet eftersom eleverna skulle börja tänka på hur de kan lyckas i skolan: 

 
Ja, jag tror det att det skulle påverka, dom skulle kanske börja tänka 

om lite att hur jag ska tänka på vidare att jag ska lyckas. Jag tror att 

det skulle påverka kanske lugnande stämning i klassrummen om man 

har det, svart på pappret man skriver det. 

 

Samma lärare anser även att ordningsomdömena har en stark inverkan på hur man blir 

betraktad som person. Denna lärare grundar detta på sina egna erfarenheter från sin egen 

skoltid där ordningsomdömen ingick. Som vi skrev i bakgrundsavsnittet, så bestäms det på 

lokal nivå vilka mål eleverna ska nå upp till. Därför ser också ordningsomdömena olika ut på 

olika platser i Finland. Den här läraren har upplevt ett system där man betygsätts med siffror, 
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4 till 10, och enligt denna lärare var det hemskt om man fick 9 i ordningsomdömet och inte 

10. Genom att ha en hög siffra i ordningsomdömet kan man bli omtyckt av andra:  

 
[...] 4 är ju hemskt och 10 är ju jättebra och MVG-nivå. Och hade 

man 9 i betyg det var hemskt, varför har jag beteende som 9? Så jag 

tror det har väldigt mycket påverkan och just det att man kämpar på 

och… ja, man vill ju vara omtyckt. Eleverna tycker ju så [...]. 

 

Två lärare i den svenska skolan påpekar också att det skulle kunna få en viss påverkan på 

elevernas beteende. Deras tankar kan belysas med följande citat: 

 
Ja kan det påverka åt nåt håll så måste det väl påverka att man skärper 

till sig lite extra det tror jag. Jag tror inte att det är skadligt så, om 

man skulle få ett dåligt omdöme så är det ju inte så att det är kört för 

livet.  

 

Som citatet ovan visar anser denne lärare att ordningsomdömena skulle kunna påverka 

eleverna i viss mån och därmed kanske även situationen i klassrummet. Det skulle kunna 

påverka deras beteende så att de skärper till sig lite. Men denne lärare är motsägelsefull i sitt 

uttalande. Läraren anser inte att det skulle upplevas som något som har så jättestor betydelse, 

det är inte ”kört för livet” även om man får ett dåligt ordningsomdöme samtidigt som det 

enligt samma lärare kan upplevas som en ”stämpel i pannan”, om omdömet är negativt. 
 

Hemförhållanden: Vi kan inte urskilja några direkta fördelar som skulle kunna påverka 

hemförhållandena. Det enda som skulle kunna vara av värde att nämna är att det skulle kunna 

bli mer ”på riktigt” som vi nämnde tidigare. Föräldrarna behöver engagera sig i deras barns 

skolgång enligt flera av lärarna, och om de får barnens uppförande på papper, skulle detta 

kunna få dem att förstå att oordning faktiskt förekommer i skolorna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det framkom både skeptiska och positiva svar på frågan om 

vilka för- och nackdelar de svenska lärarna kan se med ett införande av ordningsomdömen i 

skolan. Endast några få tydliga för- och nackdelar kunde urskiljas från de svenska lärarnas 

svar. Fördelarna med ett eventuellt införande ansågs vara att kommunikationen om elevernas 

beteende till föräldrarna skulle förbättras, samt att vissa elever kanske skulle skärpa till sig 

lite. Nackdelarna med ordningsomdömen skulle kunna vara att det kunde ses som en ”stämpel 
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i pannan” samt att lärarnas arbetssituation skulle försvåras. De finsk-svenska lärarna menar 

däremot att den svenska skolan endast skulle påverkas positivt av ordningsomdömen, att det 

skulle bidra till en lugnare stämning i skolan, respekten för lärarrollen skulle öka, 

kommunikationen med hemmet samt att det skulle medföra tydligare regler i skolan. De 

menar att ordningsomdömen skulle kunna fungera bra även i Sverige. 

 

3.3 Jämförelse mellan teoretiska lärare och idrottslärare 
 

Vårt resultat visar att det inte finns några direkta skillnader i hur lärargrupperna upplever den 

psykosociala arbetsmiljön. Endast en av samtliga fem lärare är nöjd med denna. Den läraren 

är idrottslärare och menar att den psykosociala arbetsmiljön är ”bra, faktiskt, merparten är 

bra”. De teoretiska lärarna upplever den psykosociala arbetsmiljön som stökig, beroende på 

de faktorer vi redovisade under 3.1 Den psykosociala arbetsmiljön i skolan. 

 

Gällande ett införande av ordningsomdömen i skolan så kan vi se att det finns tydliga 

skillnader i åsikter mellan lärargrupperna. Idrottslärarna verkar väldigt skeptiska till detta och 

uttryckte det som ”Jag vet inte om det har någon större hjälp” och ”Jag vet inte, om det 

kommer att bli någon större förändring”. De är dock inte negativa till ordningsomdömen i 

stort, utan idrottslärarna är snarare av den uppfattningen att ett införande av 

ordningsomdömen i skolan inte skulle ha någon större effekt. 

 

De teoretiska lärarna är positiva till ett införande. En teoretisk lärare menar att ”det tror jag 

skulle ha en positiv effekt” och samma lärare anser även att ”det finns fler fördelar än 

nackdelar”. Två teoretiska lärare är extra positiva till ett införande av ordningsomdömen i 

skolan. Den ena tycker att det finns ett behov av ordningsomdömen, då en del skolor har 

väldiga svårigheter med att få ordning:  

  
[...] jag tror [...] att det behövs i Sverige, därför att man ser [...] det 

finns vissa ställen som har väldigt stora problem med den här 

ordningen och inte får bukt på den. 

 

Denna lärare menar att en lösning på skolornas problem med oordning kan vara ett införande 

av ordningsomdömen. 
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Slutligen kan vi konstatera att teoretiska lärare är mer positivt inställda till ett införande av 

ordningsomdömen i skolan. De anser att det skulle få stor effekt, att det skulle skapa bättre 

ordning och lugnare stämning i klassrummen än vad som idag råder. Idrottslärarna tror inte på 

någon större effekt av ett införande. En av idrottslärarna upplever den nuvarande psykosociala 

arbetsmiljön som bra, medan den andra idrottsläraren ser den som orolig.  
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4. Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka lärares uppfattningar av hur 

ordningsomdömen skulle kunna fungera i skolan. Vi kommer i denna sammanfattande 

diskussion utgå från våra frågeställningar och sammanfatta viktigaste resultaten i den 

ordningen. Sedan kommer vi i att använda oss av den neo-Skinnerianska modellen för att 

tolka lärarnas uttalanden samt koppla våra resultat till forskningsläget.                                                               

 

4.1 Den psykosociala arbetsmiljön i skolan 
 

Resultatet av våra intervjuer visar att lärarna upplever den psykosociala arbetsmiljön som 

både bra och dålig. Det är dock endast en av samtliga fem lärare som direkt sa att ”merparten 

är bra” angående skolans psykosociala arbetsmiljö. Resterande lärare anser att klimatet blivit 

mer oroligt och att barnen är mer oroliga. Att eleverna upplever den psykosociala 

arbetsmiljön på liknande sätt som lärarna åskådliggörs av PISA-undersökningen genomförd år 

2000 och Skolverkets attitydundersökning genomförd år 2003. Eleverna upplever ofta att det 

råder negativa omständigheter i klassrummet. Enligt lärarna kan dessa bero på fem olika 

faktorer: hur man är som lärare, om man har tydliga regler i skolan, hur kommunikationen 

med hemmet fungerar, hur klassen ser ut samt hur elevernas hemförhållanden är. Samtliga 

lärare upplever dessa faktorer som viktiga förutsättningar för att man ska kunna uppleva den 

psykosociala arbetsmiljön som positiv. En av dessa faktorers betydelse bekräftas av 

Steinbergs och Skolverkets forskning om arbetsmiljön i skolan. Steinberg konstaterar att 

tydliga regler behövs för att skapa ett hälsosamt klassrum. Skolverket styrker denna forskning 

och menar att en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö är att ordningsregler finns på 

skolorna. De intervjuade lärarna anser dessutom att oordning påverkar elevernas inlärning, 

vilket även bekräftas av Steinberg och Skolverket. En god psykosocial arbetsmiljö är en viktig 

förutsättning för att underlätta elevernas inlärning i skolan. Eleverna själva tycker också att 

oordning påverkar deras arbetsro negativt, vilket fastställs i Arbetsmiljöverkets undersökning 

om hur elever upplever sin skolmiljö. Även Arbetsmiljöverkets och Axelssons forskning 

angående buller visar på samma negativa inverkan. 

 

Enligt Skinner har miljön ett avgörande inflytande på beteendet. Vår omgivning förser oss 

med motiv, attityder och tankeprocesser som fungerar som förmedlande länkar i samspelet 

mellan beteendet och miljön. Om omgivningen är orolig och stökig förser den oss med 
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inställningar som ska passa denna. Enligt en av de intervjuade lärarna söker barn efter en 

relation till den vuxna världen. Om inte detta sökande får någon respons gör de uppror och 

revolt tills de hittar kontakten och detta kan ses som om dessa elever är stökiga och oroliga. 

För att förebygga sådant beteende, behöver vi som lärare ge tid till eleverna och sätta oss in i 

deras situation och i detta fall är det många gånger deras omgivning som kan ge oss svaren till 

ett visst beteende, precis som en av lärarna uttryckte sig ”[...] att man inbegriper någon slags 

förståelse för varför en elev beter sig på ett visst sätt. En elevs moster har gått bort, eller taket 

i lägenheten har ramlat ner [...]”. Med hjälp av denna förståelse kan lärarna förebygga ett 

olämpligt beteende hos eleverna och istället förse dem med positiva motiv, attityder och 

tankeprocesser som leder till ett gott beteende. 

 

När vi ställde frågan om lärarna tyckte att det behöver vidtas några åtgärder för att förbättra 

den psykosociala arbetsmiljön i skolan visade det sig att de tycker att detta behov finns. Dock 

har de svårt att ge exempel på några specifika åtgärder. Ingen av lärarna nämner 

ordningsomdömen som en åtgärd. Dock pekar de åtgärder som lärarna nämnde på att det 

behövs något liknande. Det behövs tydliga regler samt att kommunikationen mellan lärare, 

elev och förälder måste fungera. Detta tolkar vi som att ordningsomdömen ändå skulle kunna 

vara en bra åtgärd, då de finsk-svenska lärarna påpekar att fördelar med dessa bland annat är 

att eleverna vet vad som gäller och att ordningsomdömena ger en fingervisning till föräldrarna 

om hur eleven beter sig. 

 

Slutsatsen som vi kan dra utifrån forskningsläget, intervjuerna och den neo-Skinnerianska 

modellen är att oordning påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt och därmed har det 

även en negativ inverkan på elevernas inlärning. Något som betonades gång på gång var 

vikten med tydliga regler. Eleverna måste få veta vad som gäller och om de inte uppför sig 

enligt dem reglerna får de själva stå för konsekvenserna. Här kommer ordningsomdömen in i 

bilden. Ordningsomdömen kan visa eleverna vad som är ett gott uppförande och vad som inte 

är det.  

 

4.2 För- och nackdelar med ordningsomdömen i skolan 
 

Det vi kan utläsa från lärarnas svar när frågan om ordningsomdömen ställdes, är att de inte 

riktigt vet om ett införande av ordningsomdömen skulle vara bra eller dåligt. Detta skulle 

kunna tolkas som att de inte ser ordningsomdömen som en lösning på oordningen i skolan 
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eller som att de helt enkelt inte hunnit skaffa sig en uppfattning om hur det skulle kunna vara. 

Några av lärarna menar att de inte tror att ordningsomdömen skulle få någon större effekt och 

att det inte skulle kunna ta bort den verkliga orsaken. En av lärarna menar att 

ordningsomdömen inte skulle ha någon större betydelse när problem väl uppstår. Dessa 

problem måste enligt denne lösas på en gång. Detta resonemang stämmer väl överens med 

den neo-Skinnerianska modellen som säger att beteendet formas av de konsekvenser det får. 

Detta innebär att om läraren omedelbart förstärker beteendet ökar sannolikheten att beteendet 

upprepas, samtidigt försvagas ett beteende som inte förstärks eller som omedelbart bestraffas 

eller ignoreras, och detta verkar en av lärarna verkligen ha förstått. När problemen väl 

uppstår, måste man enligt denne lärare lösa problemen på en gång. Därmed kan man 

motverka att det icke önskvärda beteendet upprepas. I detta sammanhang verkar inte 

ordningsomdömen vara lösningen på problemet.  

 

En tydlig nackdel som nämns är att ordningsomdömen skulle kunna försvåra lärarnas 

arbetssituation på så sätt att de då måste vara bedömande och kunna motivera sina 

bedömningar. Detta skulle även medföra hårdare kritik från föräldrarna för att läraren sätter 

ett betyg som är negativt för deras ”små söta barn” som aldrig gör något fel. Men samtidigt 

anser vi att det är nödvändigt för föräldrarna att få veta hur det går för deras barn i skolan. 

Ordningsomdömen skulle å andra sidan kunna ge lärarna mer befogenheter, som i sin tur 

skulle kunna höja deras status. Detta skulle kunna få föräldrarna att förstå att det inte är dem 

som ska bestämma hur undervisningen och bedömningen ska gå till. 

 

En av de intervjuade svenska lärarna tar fram en mycket positiv sida av ordningsomdömen. 

Denne menar att det skulle underlätta kommunicerandet av ordningsläget till föräldrarna, 

eftersom de då får det svart på vitt. På detta sätt skulle det tas mer på allvar, samtidigt som det 

skulle bli mer ”på riktigt” för barnen, eftersom de får ordningsomdömet i betyget som de visar 

för sina föräldrar. Detta resonemang stämmer också väl överrens med den neo-Skinnerianska 

modellen. Ordningsomdömen kan i detta fall fungera som en påtaglig förstärkning, när elever 

får omdömet på papper. Denna påtagliga förstärkning tror vi också skulle kunna ses som en 

bestraffning av ett dåligt beteende, beroende på om omdömet är bra eller dåligt. 

Ordningsomdömet skulle även kunna ses som en ”stämpel i pannan” av eleverna om de har 

fått ett dåligt omdöme, som en lärare uttryckte det. Enligt oss kan en ”stämpel i pannan” i 

detta fall ses som en bestraffning. Enligt Skinner är bestraffning inte ett bra sätt att forma ett 

önskvärt beteende. Bestraffning undertrycker ett beteende bara under en kort tid. Han menar 
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även att ett icke önskvärt beteende som bestraffas ofta ersätts med ett annat icke önskvärt 

beteende. Skinner anser även att bestraffning kan medföra skuldkänslor, fruktan och ångest. 

 

De finsk-svenska lärarna är mycket positivt inställda till ordningsomdömenas införande. De 

finsk-svenska lärarna kan inte se några som helst nackdelar med ordningsomdömena i 

Finland, allt är rakt igenom positivt. De upplever att ordningsomdömena kan förbättra 

kommunikationen mellan läraren och föräldrarna samt att ordningsomdömena förser eleverna 

med tydliga regler som de är i behov av. Ordningsomdömena kan även enligt dem förbättra 

eleverna inbördes relation till varandra. Ett gott omdöme kan bidra till att man blir 

respekterad och omtyckt som person. Dessa fördelar hänger ihop med de faktorer som de 

svenska lärarna ansåg ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Ur en av de intervjuade lärarnas svar framkommer det en intressant tankegång som delvis 

stämmer överrens med den neo-Skinnerianska modellen. Läraren i fråga menar att det som tas 

upp muntligt till exempel under ett utvecklingssamtal, inte riktigt tas på allvar och att det som 

är tryckt på papper därmed har större betydelse. Modellen visar att många elever faktiskt 

uppskattar sociala förstärkare såsom ord, gester och miner och att de skulle kunna göra nästan 

vad som helst för att få detta. Samtidigt vet vi att detta kan variera från elev till elev. Tryckta 

ordningsomdömen kan för en del elever få större effekt än för andra. Den neo-Skinnerianska 

modellen talar även om påtagliga förstärkare och i detta sammanhang kan ett omdöme tryckt 

på papper ses som en påtaglig förstärkning. 

  

De finsk-svenska lärarna upplever inte ordningsomdömena som en bestraffning, hellre som en 

belöning. En belöning enligt den neo-Skinnerianska modellen är något som visar barnen vad 

man förväntar sig av dem. Ordningsomdömen skulle i detta fall kunna ses om en belöning, då 

ett gott omdöme visar på att eleven har uppfört sig som läraren förväntat sig.  

 

Ordningsomdömena har alltid funnits i den finska skolan och ses som en tradition. Alla vet 

vilka konsekvenser ett dåligt uppförande medför. Om man då väljer att inte sköta sig får man 

ett dåligt omdöme och det är alla elever medvetna om. Detta stämmer överrens med modellen. 

De två åtgärder som en lärare enligt modellen ska vidta när ett dåligt beteende uppstår, är att 

försäkra sig om att eleven vet vad denne gjort för fel och försäkra sig om att denne vet vad 

som är rätt. Ordningsomdömen hjälper eleven att veta hur denne ska bete sig på ett 

acceptabelt sätt och om denne väljer att bete sig på ett oacceptabelt sätt vet denne 
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konsekvenserna av detta och får stå för det. De finsk-svenska lärarna upplever alltså 

ordningsomdömen som något positivt, som en belöning för en elevs goda uppförande. Som vi 

nämnde tidigare kan ett gott omdöme på papper ses som en påtaglig förstärkning för elevens 

goda uppförande som kan medföra att detta goda uppförande kommer att upprepas.  

De menar att ordningsomdömena skulle kunna fungera bra och att något sådant behövs i den 

svenska skolan. En av dessa lärare anser att ordningsomdömen kan ge lärarrollen mer status. 

Denna lärare upplever lärarrollen som mer respekterad i Finland än vad den är i Sverige. I 

Sverige låter inte föräldrarna läraren sköta sitt arbete, utan vill lägga sig i och säga till dem 

hur de ska undervisa. Lärarna behöver helt enkelt större befogenheter och enligt de finsk-

svenska lärarna kan ordningsomdömen ge dem det. Lärarrollen i Finland är omtyckt, både 

elever och föräldrar har respekt för den och lägger sig därför inte i lärarnas arbete, enligt en 

finsk-svensk lärare. Även en svensk lärare menar att föräldrarna inte har någon respekt för 

läraren. Föräldrarna måste inse att det är de som måste anpassa sig efter skolan, inte skolan 

efter dem. 

 

Som vi såg i forskningsläget behövs det något som förbättrar ordningen i skolan. Sverige 

ligger i bottenskiktet på listan över ordning i skolan visar den internationella PISA-

undersökningen. De finska elevernas prestationer i skolan är mycket bättre än de svenska. Vi 

har även sett att oordning påverkar elevernas inlärning negativt. Med detta i bagaget vågar vi 

påstå att ordningsomdömen i den finska skolan kan ha påverkat elevernas inlärning och 

därmed även deras prestationer.  

 

4.3 Jämförelse mellan teoretiska lärare och idrottslärare 
 

När vi jämförde idrottslärare med teoretiska lärare kunde vi inte se mycket skillnader i deras 

uttalanden. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs som bra av en idrottslärare, detta skiljer 

sig totalt från kollegan i samma ämne, som istället upplever den som orolig. Därför kan vi inte 

säga något om hur idrottslärarna gemensamt upplever denna arbetsmiljö. Det enda vi kan säga 

är att dessa lärare skiljer sig i sina uppfattningar. Inte heller kan vi säga att deras upplevelser 

skiljer sig från de teoretiska lärarnas upplevelser, när alla teoretiska lärare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön som orolig. 

 

De teoretiska lärarna är dock mer positivt inställda till det eventuella införandet av 

ordningsomdömen. Idrottslärarna är mer skeptiska till detta införande och tror inte att det 
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skulle göra någon skillnad. Kan det bero på att den psykosociala arbetsmiljön ser olika ut i 

idrottshallen jämfört med klassrummet? Idrottshallen vet vi ofta rymmer mycket liv och 

rörelse, vilket idrottslärarna kanske inte uppfattar som oordning då det är ganska naturligt för 

en plats där idrottsaktiviteter utövas. Därför kanske de inte anser att det finns något behov av 

ordningsomdömen. 

 

4.4 Metoddiskussion 
 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vi ville få en förståelse för hur lärarna 

upplever den psykosociala arbetsmiljön samt vilka tankar de har kring ordningsomdömena. 

Att vi intervjuat finsk-svenska lärare om deras uppfattningar kring ordningsomdömen har gett 

denna uppsats styrka. Dessa finsk-svenska lärare har erfarenheter om ordningsomdömen då de 

har arbetat med dessa i den finska skolan. De kan utifrån sina egna erfarenheter säga om de 

tror att ordningsomdömen kan fungera i den svenska skolan, vilket är syftet med denna 

uppsats. De svenska lärarna kan även ge ett svar till vårt syfte och frågeställningar då de har 

erfarenhet om att jobba i den svenska skolan och har säkerligen prövat många olika metoder 

för att skapa ordning. 

 

Det fanns inte många finsk-svenska lärare som vi kunde intervjua, vilket ledde till att vi tog 

dem vi fick tag på. Detta kan ha påverkat vårt resultat då andra finsk-svenska lärare kanske 

inte är så positivt inställda till ordningsomdömen som dessa. Vi kan därmed inte säga att alla 

tycker att ordningsomdömena fungerar bra i den finska skolan eller skulle kunna fungera bra i 

den svenska.  

 

4.5 Slutsats 
 

Avslutningsvis kan vi konstatera att majoriteten av lärarna upplever den psykosociala 

arbetsmiljön som orolig och tycker att det behövs nya åtgärder för att förbättra den, men de 

vet inte om ordningsomdömen kan vara den rätta åtgärden. Idrottslärare är skeptiska till 

ordningsomdömen medan teoretiska lärare är positiva. Men den stora skillnaden ligger mellan 

vad de svenska lärarna och de finsk-svenska lärarna tycker om ordningsomdömen, men detta 

är väl ganska självklart, ordningsomdömen är ju en del av den finska skoltraditionen. Dess 

för- och nackdelar har vad vi vet dock inte granskats ur ett elevperspektiv, vilket kan vara ett 

intressant undersökningsämne. Eleverna kanske upplever det som pest och pina, medan 
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lärarna njuter av att kunna ha pli på eleverna. Det kan samtidigt vara mycket annat i det finska 

skolsystemet som bidrar till elevernas goda uppförande och prestationer, det behöver inte 

enbart vara ordningsomdömena. Det skulle vara intressant att jämföra det finska och svenska 

skolsystemet och se vad annat kan påverka ordningen i skolan, till exempel hur lärarna jobbar 

i den finska skolan jämfört med den svenska.  

 

De svenska lärarna ansåg inte att ordningsomdömen skulle lösa skolornas ordningsproblem, 

och inte heller alla ansåg att det inte skulle kunna fungera. Enligt dessa lärare behövde man 

satsa på att ha tydliga regler, välfungerande kommunikation med hemmet, lagom stora och 

blandade klasser samt en välstrukturerad lärarroll. I detta sammanhang är det av värde att 

nämna att en av de intervjuade svenska lärarna menade att ordningsomdömen skulle kunna 

förbättra kommunikationen mellan lärare och föräldrar, vilket var en av de faktorer som 

nämndes i samband med den psykosociala arbetsmiljön. Vi kan även se kopplingar mellan de 

åtgärder som lärarna tog upp och de fördelar som de finsk-svenska lärarna såg med 

ordningsomdömen. De ansåg att ordningsomdömen skulle kunna fungera bra i den svenska 

skolan. Det kunde höja lärarrollens status, förse elever med tydliga regler, förbättra klassens 

inbördes relation samt förbättra kommunikationen med hemmet. Vi kan inte med säkerhet 

säga att ordningsomdömena skulle lösa skolornas ordningsproblem. Men det vi kan konstatera 

är att ordningsomdömen skulle kunna fungera i den svenska skolan. 

 

Som vi nämnde i början av uppsatsen befinner sig många lärare i en svår situation. De vet inte 

hur de ska hantera dessa stökiga elever som många gånger gör klassrumsmiljön outhärdlig. Vi 

har läst om hur våldet i skolan ökar, eleverna har svårt att koncentrera sig och att lärarna 

behöver ges mera disciplinära befogenheter. Detta stök har en stor negativ inverkan på 

eleverna inlärning och arbetsmiljö. Nu har vi även intervjuat lärare som säger att åtgärder 

behövs för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Hur ska vi då som lärare bära oss åt? 

Har vi verkligen försökt allt? Det gick inte med hårdhet, inte med modernitet och inte heller 

med vänlighet. Vi har låtit bli att lägga oss i, så nu kanske det är dags att pröva på annat, 

något som verkar fungera i andra länder. Kanske är det dags att införa ordningsomdömen i 

skolan? 
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur upplever lärare den psykosociala arbetsmiljön i skolan? 

• Vilka för- och nackdelar kan lärare se med ordningsomdömen i skolan?  

• Vilka upplevelser och uppfattningar har lärare i Idrott och hälsa och lärare i teoretiska 

ämnen beträffande psykosocial arbetsmiljö och ordningsomdömen i skolan? Skiljer 

det sig? 

 

VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Arbetsmiljö, arbetsmiljöverket och skolan, 
ordningsomdömen, ordningsbetyg, ordning i 
skolan, oordning i skolan, betygshistorik,  
teorier om inlärning, behaviorismen. 

Disciplin i skolan, psykosocial arbetsmiljö, 
skolverket och ordningsbetyg, ordningsomdömen 
i Finland, B.F Skinner. 

 

VARFÖR? 
Eftersom vi undersökte ordningsomdömen och deras betydelse för skolan, sökte vi på ord som kunde 
leda oss till rapporter, böcker och uttalanden som handlar om ordningen i skolan och hur det ser ut i 
skolan när det kommer till ordning och reda. De flesta gånger som vi sökte behövde vi skriva med 
sökordet ”skolan” annars kom det upp för mycket oväsentligt material och alldeles för lite om 
ordningen i skolan. Dessutom undersökte vi arbetsmiljön i skolan eftersom att oordning stör elevernas 
arbetsmiljö, och därmed använde vi ord som arbetsmiljö i skola och den psykosociala arbetsmiljön. 
 

HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libris 
Lärarhögskolans 
Lärum/Bibliotek 

Ordningsbetyg 
Psykosocial arbetsmiljö i skolan 
Arbetsmiljö i skolan 
Oordning i skolan 
Ordning och reda i skola 
Ordningsomdömen 
Ordningsomdömen i Finland 
Teorier inlärning 
Behaviorismen 
B.F Skinner 
B.F Skinner 
 
B.F Skinner 

18 900 
273 000 
616 000 
26 400 
517 000 
879 
39 
141 000 
17 100 
34 300 
 
 
4793 

5 
10 
10 
5 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
3 
 
3 

 

 
 



 

KOMMENTARER:  
Det var svårt att hitta tidigare forskning som skrivits just om ordningsbetyg och omdömen. Man kan 
inte hitta någonstans varför man slutade använda ordningsbetyg. Det fanns mycket om arbetsmiljön i 
skolan, den psykosociala arbetsmiljön och många debatter om oordningen i skolan. Men debatter är 
inte tillförlitliga så dessa kunde vi inte använda, trots att det kom fram en del mycket intressanta 
tankar. Det var även svårt att hitta böcker skrivna av B. F Skinner själv. Sådana böcker fanns det bara 
en av och den var till ingen nytta för oss. Därför använde vi oss av en bok som var skriven om Skinner 
och hans teori, eftersom ursprungskällan inte gick att få tag på, varken på engelska eller svenska. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE – För de finsk-svenska lärarna 

 

• När och hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

• Förklaring vad vi menar med psykosocial arbetsmiljö. Ordningen, arbetsro, sena 

ankomster, elevernas beteende mot varandra och mot dig som lärare, elevernas 

koncentration på sina uppgifter. Berätta om hur du upplevde den psykosociala 

arbetsmiljön i klassrummet och i skolan i den finländska skolan. 

 

 

• I den finländska skolan använder man sig av ordningsomdömen. Berätta om dina 

upplevelser kring detta. För- och nackdelar? 

 

 

• Hur tror du att eleverna påverkades av ordningsomdömena? Straff eller belöning? 

 

 

• Skillnader angående den psykosociala arbetsmiljön mellan den svenska och den finska 

skolan? 

 

 

• Nya åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i den svenska skolan?  

 

 

• Ordningsomdömen i den svenska skolan? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE – För de svenska lärarna 

 

• När och hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

• Förklaring vad vi menar med psykosocial arbetsmiljö. Ordningen, arbetsro, sena 

ankomster, elevernas beteende mot varandra och mot dig som lärare, elevernas 

koncentration på sina uppgifter. Berätta om hur du upplever den psykosociala 

arbetsmiljön i klassrummet/idrottshallen och i skolan. 

 

 

• Nya åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i skolan?  

 

 

• I den finländska skolan använder man sig av ordningsomdömen. Ordningsomdömen i 

den svenska skolan? För- och nackdelar? 

 

 

• Hur tror du att eleverna skulle påverkas av ordningsomdömena? Straff eller belöning? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


