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Abstract 
 

Recent political debate about the Swedish school system has mainly focused 
on the grading system, in particular the lack of uniformity of grading 
amongst teachers. The gap between the formal rules of grading as a system 
and teachers’ actual grading is expressed as a failure in the legal system of 
education. The problem is primarily described as teachers' lack of professio-
nalism and the teacher is constructed as the fragile point in the process of 
equal and fair grading.  

This study takes the debate of teachers’ not follow the grading system in 
their grading as a starting point. Based on interviews with nine high school 
teachers in Swedish and Swedish as a second language, it analyses both the 
formal rules of the rating system and the grading practice of these teachers as 
expressed in the interviews, in a new institutional perspective. This perspec-
tive questions the formal regulation as the primary stabilizing factor for the 
daily practice. The purpose of this licentiate thesis is to problematize the 
relationship between formal regulation and the daily practice in the light of 
the teachers' stories. 

Teachers tell us about the conflicting demands which affect their practice. In 
principal, they sympathize with the grading system and the discourse that 
characterizes school policy documents. But when talking about their expe-
rience, a different picture is revealed. The teachers' stories illustrate a gap 
between ideals and practice. Teachers want to mark the students with a cor-
rect grade, based on the grading system's formal rules. But in their daily 
practice, they lack the necessary support to do so. In particular, the teachers 
articulate the absence of a receiver for the correct grade. Instead, the stu-
dents, their parents and the school management all ask for high grades. The 
pressure on teachers to put high grades requires high professional integrity 
on their part. 

The teachers in this study also describe their relation to the grading system 
as contradictory. On the one hand, they do not question the grading system 
as such. On the other hand, they talk about grading in dichotomous terms, 
where the concept of grades is in a clash of interest with knowledge. Grades 
take focus and energy from other pedagogical work in school. Not least, it 
appears that teachers adopt their pedagogical practice in the classroom to 
what can easily be measured, graded and, to what they know will be tested in 
the national tests. Teachers in this study thus express a feeling of being re-
duced from pedagogues to graders. 

 

Keywords Language education, grading, school policy. 



Till Nils, lärare i svenska som 
andraspråk och min pappa.  
 





Förord  

Genom arbetet med denna licentiatuppsats har jag haft möjligheten att för-
djupa mig i en av skolans mest laddade frågor - betyg. Under dessa drygt två 
år som jag forskat om betyg har jag dessutom parallellt arbetat som lärare. 
Jag har alltså utövat den praktik jag samtidigt beforskat. Ibland har jag för-
undrats över detta tillstånd av minst sagt motstridiga roller. Jag har suttit 
med elevarbeten och kämpat med det ideal lärarna i denna studie berättar 
om; ett ideal där jag velat sätta ett rätt betyg utifrån betygskriterierna och ett 
rättvist betyg utifrån elevens förutsättningar och sammanhang. Jag har känt 
av den betygspress lärarna vittnar om och jag har försökt stå emot densamma 
med hjälp av kollegor och ett professionellt förhållningssätt. Jag vill därför 
börja med att tacka Cecilia Broberg som jag under dessa år delat kursansvar 
med. Tack, för att du alltid ställt upp när det knipit! Jag vill också tacka de 
nio lärare som så generöst och öppenhjärtigt deltagit i denna studie. Utan er 
hade inte denna text funnits. 

När jag började forska om betyg genomgick jag många gånger diverse kriser 
och tvivel om min kapacitet och om möjligheten att genomföra en studie av 
ett så känsligt ämne på så kort tid. Mina handledare har aldrig visat att de 
tvivlat. Tack Gunilla Molloy och Peter Strandbrink för er tilltro! Era kloka 
kommentarer har fått mig att skärpa till min vidlyftiga läggning. Mina dokto-
randkollegor från SLIM och FLU, forskarskolorna för lärare, som deltagit i 
denna process – ni är helt underbara! Det är med er som dessa två år har 
blivit så roliga.  

Och slutligen, som de flesta som gått igenom en sådan här process vet, är det 
familjen vi borde tacka mest. Astor, ditt intresse för att jag forskar har alltid 
gett mig ny lust att skriva (och en påminnelse att ibland göra annat). Och så 
Fredrik, dina skarpa frågor efter att du läst utdrag ur texten har fått mig för-
stå att jag en dag kommer att ha en läsare.  

 

Stockholm, februari 2011  

Larissa Mickwitz 

 



Innehåll 

1. Inledning .................................................................................................. 1 
Det svenska betygsystemet – en historisk tillbakablick ..................................... 3 

Dagens betygsystem ........................................................................................... 5 
Betygs- och läroplansforskning............................................................................... 7 

Att anpassa praktiken ....................................................................................... 11 
Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 12 

2. Nyinstitutionella teorier ....................................................................... 13 
Inledning ................................................................................................................... 13 
De institutionella pelarna ....................................................................................... 13 
Relationen reglering – praktik ............................................................................... 15 
De nyinstitutionella teoribildningarna .................................................................. 18 
Idéer och institutioner ............................................................................................ 20 
Sammanfattning ...................................................................................................... 22 

3. Det reglerande systemet .................................................................... 25 
Skolpolitiska policydokument om betyg .............................................................. 27 
Likvärdighet genom stramare koppling ............................................................... 31 

4. Metodologi och material ...................................................................... 35 
Idéer som analysobjekt .......................................................................................... 36 
Diskurs och diskursanalys...................................................................................... 37 

Narrativ analys ................................................................................................... 41 
Strukturell narrativ semantik ........................................................................... 43 

Intervjuer .................................................................................................................. 51 
Sammanfattning av analysgången ....................................................................... 55 

5. Betygsättningens narrativ .................................................................. 59 
Berättelsens innehåll .............................................................................................. 60 

Reglerande systemet ......................................................................................... 61 
Elevkontext ......................................................................................................... 75 
Den professionella läraren ................................................................................ 77 
Att sätta betyg .................................................................................................... 79 
Betygens likvärdighet ........................................................................................ 85 

Sammanfattning av innehållet i berättelserna ................................................... 89 
Strukturell narrativ analys ..................................................................................... 91 



6. Diskursen om ”Det rätta betyget” .................................................. 103 

7. Ett nyinstitutionellt perspektiv ......................................................... 113 

8. Avslutande kommentarer ................................................................. 119 
Skolpraktiken och den professionella läraren .................................................. 120 
Formell reglering och en motstridig praktik ..................................................... 123 
Betyg och kunskap ................................................................................................ 125 
Mottagare saknas .................................................................................................. 126 

REFERENSER ............................................................................................ 128 

BILAGOR .................................................................................................... 131 



 



 1 

1. Inledning 

I den skolpolitiska debatten, både i massmedia och i skolpolitiska rapporter 
och utredningar, har under 2000-talets första årtionde betygsfrågan varit 
framträdande. Den här licentiatuppsatsen har till stor del uppkommit i köl-
vattnet av denna. I debatten som omgärdat betygsreformen 2011 har huvud-
frågan varit betygens likvärdighet.1 Bristen på likvärdigheten framhålls som 
det största problemet med betygssystemet. Det är samtidigt likvärdigheten 
som framstår som viktigast ur en rättsäkerhetsaspekt. Betydelsen, främst för 
elevens framtida möjligheter till studier, av jämförbara och rättvisa betyg 
artikuleras i debatten. Orsaken till den bristande likvärdigheten menas i för-
sta hand vara att lärarna inte fullt ut följer betygsystemet. I massmedia fram-
ställs betygsättningen ofta som orättvis och godtycklig. Samtidigt uttrycks en 
motsägelsefull tilltro på betygens förmåga att fungera som mätinstrument 
mellan bra och dåliga lärare och skolor.  

I denna licentiatuppsats problematiseras beskrivningen av lärarnas betygsätt-
ning. Uppsatsen ger ett nyinstitutionellt perspektiv på relationen mellan be-
tygsystemets reglerande struktur och lärarnas betygsättande praktik i den 
dagliga verksamheten. Enligt denna teoribildning fyller det reglerande sy-
stemet och praktiken i en organisation i huvudsak olika funktioner. Tanken 
är att dessa två delar, eller nivåer, av skolsystemet skapar en viss förståelse 
av betyg som inte behöver ha samma syfte eller ens avse samma resultat i 
praktiken. Här kommer betygen att analyseras som institution och betygsätt-
ning som dess sociala praktik, i syfte att problematisera relationen mellan 
betygsystemet och betygsättningen. Dessa utgör betygens två nivåer, det 
reglerande systemet och den dagliga verksamheten. Att det råder en spän-
ning mellan skolan som praktik och politik är ett faktum, utrett i flertalet 
politiska utredningar och redan beforskat.2 Det som egentligen är mest för-
vånande i detta fall, är att någon blir förvånad över att så är fallet. Det verkar 
finnas en övertro på de institutionella ramarnas inverkan på praktiken. Detta 
blir vi inte minst varse i media där skevheten i institutioners retorik och 
praktik rubriceras som avslöjanden med en underton att detta inte borde vara 
möjligt. Aktuell svensk betygsforskning har dessutom visat att lärarna i sin 
betygsättande praktik inte fullt ut följer det reglerande systemet av kurspla-
ner och betygskriterier. Forskningen har visat brister i likvärdigheten i be-

                                                      
1 Se bl. a Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P, 2000, Mickwitz, Larissa, 2011 
2 I kapitlet Betygs- och läroplansforskning  kommer jag att kort ge exempel på tidigare forsk-
ning inom området. 
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tygsättningen. Lärarna följer inte resultaten på de nationella proven i sin 
betygsättning och olika skolor resonerar olika när de betygsätter eleverna. 
Elevens rättsäkerhet har ifrågasatts. 

I studien låter jag lärarna komma till tals (i debatten har lärarna varit påtag-
ligt tysta). Jag har träffat nio betygsättande lärare i svenska och svenska som 
andraspråk. De har diskuterat betygsystemet och berättat om sin betygsät-
tande praktik. Lärarnas utsagor kommer att studeras och relateras till den 
tidigare betygsforskningen. Tillsammans har de i sina utsagor formulerat en 
berättelse om betyg utifrån sina erfarenheter.  

Betygens betydelse har förändrats i skolans dagliga verksamhet. Detta har 
flertalet lärare vittnat om. Mycket pekar på en institutionell förändring av 
betygens betydelse och funktion. För det första har det uppstått nya arenor 
för betyg. Betyg används som ett verktyg i marknadsföringen av skolor som 
konkurrerar. När elevers slutbetyg blir offentliggjorda och lätt åtkomliga på 
internet, har en mätning av skolorna skapats utifrån betygsresultat. Inte minst 
media har visat ett intresse för dessa genomsnittliga betygssammanställning-
ar i sin bevakning av skolan, vilket inte sällan resulterar i listor där exempel-
vis ”Stockholms sämsta skolor” offentliggörs. Men betyg används också 
som kontrollinstrument internt på skolorna. En konsekvens kan bli att lärare 
ställs mot varandra där deras elevers betyg jämförs. Detta kan i sin tur på-
verka enskilda lärares löneutveckling. Nytt är också att elever idag alltmer 
sätter betyg på sina lärare. Även dessa kan påverka lärarens lön och arbets-
miljö. Slutligen grundar sig mitt intresse för betyg på att rättsäkerhet och 
elevens rätt till ett godkänt betyg, idag på ett motsägelsefullt sätt kopplas 
samman i skoldebatten. Att elevens rätt till godkända betyg kan förekomma 
samtidigt som betygsinflation diskuteras är intressant. Det verkar finnas en 
motsägelsefull idé om alla elevers rätt att nå upp till målen, det vill säga få 
betyget G i alla ämnen, samtidigt som lärares tendens att sätta G trots att 
målen inte är uppfyllda kritiseras. Å ena sidan ifrågasätts betygen som lik-
värdiga (mellan elever och skolor) och sanna (i bemärkelsen satta efter re-
gelverket). Å andra sidan anses betygen vara det mätinstrument som kan 
skilja en bra skola eller lärare från en dålig. Hur kan betygen ses som legiti-
ma mätinstrument samtidigt som tilltron till betygens rättsäkerhet verkar 
vara så låg?  

I föreliggande text kommer först en kort presentation av det svenska betyg-
systemets historik. Därefter presenteras för studien relevant tidigare forsk-
ning. Sedan formuleras syfte med påföljande frågeställningar. Efter det 
kommer det nyinstitutionella teoretiska ramverket att presenteras, varefter 
det reglerande systemets betygsdebatt diskuteras. Här kommer de aktuella 
skolpolitiska dokumentens problemformulering att studeras. Meningen är att 
definiera vad som i denna studie utgör det reglerande systemet samt att ge en 
bild av hur betyg och betygsättning beskrivs i dessa. När en beskrivning av 
det reglerande systemet gjorts följer en presentation av studiens metodologi 
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och material. Slutligen presenteras den empiriska analysen. Denna delas upp 
i två delar. Först genomförs en tematisk innehållsanalys av lärarnas berättel-
ser om sin betygsättning. Sedan fördjupas analysen med en diskursiv narrativ 
analys i syfte att synliggöra den betygsdiskurs som berättelserna befinner sig 
inom.  

Det svenska betygsystemet – en historisk tillbakablick 
När betyg på allvar kom in i den svenska skolan är i viss mån en definitions-
fråga men vid sekelskiftet 1900 infördes en sjugradig betygsskala, A till C 
(1897 för folkskolan och 1905 för läroverket), även om betygsättning lokalt 
hade förekommit redan tidigare under 1800-talet. Däremot var regleringen 
av hur dessa betyg skulle sättas fortfarande baserad på praxis och inte på ett 
utarbetat regelsystem med kriterier och kursinnehåll. Lärarna utformade 
istället i huvudsak själva de kriterier de ansåg överensstämma med respekti-
ve betyg. Inte heller reglerades till en början hur ofta betyg skulle ges. Men 
redan tidigare, i 1820 års skolordning, gavs vissa anvisningar och formulär 
för lärarna att följa i samband med betygsättning. Dessa var dock bindande 
endast för avgångsbetygen. Men i och med att barnkullarna ökade och plat-
serna på de högre utbildningarna konkurrensutsattes, inte minst på grund av 
ett ökat antal elever på läroverken och genom att intagning i ökad utsträck-
ning baserades på betyg stället för på inträdesprov och intervjuer, blev kra-
ven på jämförbara betyg högre. Under 1930-talet tillsatte Ecklesiastikdepar-
tementet en utredning som skulle utreda värdet av intagningsproven till läro-
verken och det visade sig att dessa hade dålig tillförlitlighet i relation till 
elevers studieframgång.3 Betyg, menade man, kunde ha en lika god urskil-
jande förmåga. När betyg 1939 i flertalet läroverk övergick till att vara den 
differentierande faktorn, blev kravet på tydliga riktlinjer uttalat.4 År 1949 
avskaffades inträdesproven till läroverken helt. I den påföljande utredning 
som tillsattes i syfte att undersöka betygens tillförlitlighet, Betänkande med 
utredning och förslag angående betygsättningen i folkskolan,5 visades att 
betyg mellan olika skolor och lärare skiljde sig åt i hög grad.  

Den uniformitet, som erhållits under 1900-talet, har emellertid endast sträckt 
sig till betygsuttrycken. Det sakliga innehållet bakom dessa uttryck har av oli-
ka lärare tolkats på vitt skilda sätt.6  

Medel att komma till rätta med betygens otillförlitlighet var dels att betygen 
i folkskolan skulle fördelas utifrån en normalfördelningskurva, dels att stan-
dardprov skulle införas i årskurs fyra och sex. Intressant att lyfta fram är att 
underbetyg inte följde normalfördelningskurvan. Betygen C och BC medför-

                                                      
3  SOU 1938: 29 
4 Cavonius, Gösta, 1961, s. 77-78 
5 SOU 1942: 11 
6 SOU 1942: 11, s. 13 
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de att elever inte flyttades upp till nästa årskurs, vilket föranledde lärarna att 
höja betygen för att hindra att så skulle ske. Att strikt följa reglerna medför-
de en konflikt för lärarnas möjlighet att få ett fungerande elevflöde mellan 
årskurserna.  

Betyg som urvalskriterium till läroverken medförde en problemformulering 
om betyg i skolpolitiska utredningar som i mycket påminner om den idag. 
Att betygen inte är likvärdiga mellan skolor och lärare debatterades redan 
under 1930-talet och återkommande framåt i tiden. I den statliga utredningen 
av Ecklesiastikdepartementet 1938 där intagningen till läroverken utifrån 
betyg istället för intagningsprov utreds, är lärarnas subjektiva bedömning ett 
problem som bör åtgärdas. Standardprov som ska ge läraren information om 
deras elevers nivå i relation till övriga skolklasser i landet föreslås. Det är 
också ett förslag som återkommer i flertalet utredningar och något som sedan 
införs. Att lärare skulle sätta höga betyg medvetet i syfte att hjälpa elever 
vilka egentligen inte borde bli godkända för inträde till läroverken är en do-
minerande förklaring till att betygen inte är likvärdiga.7 Men i övrigt är inte 
orsaken till lärarnas olika betygsättning i fokus från början, utan snarare hur, 
med vilka tekniker, betyg ska kunna göras värdiga som intagningsgrund till 
läroverken. Tvärtom ser man mycket optimistiskt på betygens möjliga funk-
tion som rättvist urvalskriterium inför läroverket. 

Om barnen under skoltiden redan från början uppmärksamt studeras av lära-
ren, och om till lärarens förfogande ställes tjänliga hjälpmedel för ändamålet, 
kan uppenbart under loppet av några skolår nås en så ingående bedömning av 
barnen, att jämförelser mellan barn från olika skolor ej böra kunna erbjuda 
några mycket stora svårigheter. I jämförelse med denna bedömning måste den 
nuvarande inträdesprövningen te sig mycket primitiv.8 

Parallellen till dagens system med kraven på godkänt betyg i kärnämnena för 
att kunna komma in på de nationella programmen är tydlig. Även här har 
undersökningar visat att många lärare i syfte att inte utestänga eleverna från 
de nationella gymnasieprogrammen väljer att sätta ett godkänt betyg även 
om inte alla målen är uppnådda.9 

I 1955-års undervisningsplan för folkskolan utformades betygsanvisningar 
som sedan även var giltiga för enhetsskolan under dess försöksperiod fram 
till 1962. År 1959 utformade skolöverstyrelsen anvisningar för betygsättning 
inom läroämnen för läroverken, gymnasierna och de högre kommunala sko-
lorna. Syftet var att skapa en mer enhetlig betygsättning och att minska un-
derbetygen, C och BC. Betygsystemet var relativt men inte detsamma som 
det femgradiga betygsystem som infördes i och med 1962-års läroplan då 
parallellskolesystemet upphörde. Problemet med elever som inte flyttades 
upp löstes genom att lärarna istället skulle avgöra uppflyttning utifrån indi-
videns förutsättningar. Detta ledde till en betydande minskning av antalet 

                                                      
7 Se bl.a. Flodby, Olle,  1957, Henrysson, Sten & Wedman, Ingemar, 1979 
8 SOU 1938: 29, s. 133 
9 Se bl.a. Korp, Helena, 2006 
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elever som inte flyttades upp. Betygskalan och standardprov infördes snabbt 
även på gymnasiet (1966-67).10  

Man kan säga att sedan betygen som urvalsinstrument gjorde sitt inträde så 
har debatten om betygen existerat om än i olika intensitet och till viss del 
med olika fokus. Under 1960- och 70-talen var debatten i mycket fokuserad 
på behovet av betyg och dess funktion och effekter. Betygens utslagningsef-
fekter och lösa koppling till kunskap debatterades. Redan 1972 lades ett för-
slag fram om målrelaterade kursbetyg till skolöverstyrelsen. I Betygsutred-
ningen 1973 framförs en hel del problem med målrelaterade kursbetyg. Att 
betygsätta i ett kursrelaterat målstyrt betygsystem uttrycks som svårt, bland 
annat på grund av att bedömning är subjektiv och att målstyrning kan få en 
alltför styrande effekt på undervisningen. Det är dock framförallt problemet 
med dessa betyg som urvalsinstrument som framstår som svårt att lösa.11 
Redan 1978 exemplifieras detta med ett elevexempel: 

Men vad händer när gymnasieeleven Birgitta – kämpande för plats på spärrad 
utbildning – upptäcker att hon visserligen kunde uppnå ett stort antal femmor, 
men att det – i den skola där hennes vän Hans gick – var betydligt lättare att få 
femmor?12 

Man befarade att det ökande elevantalet med gymnasieexamen skulle kräva 
ett betygsystem med ett väl utvecklat system för urval. Relationen mellan de 
relativa betygens funktion som urvalsinstrument och de målrelaterade bety-
gens bristande förmåga att jämföra elevresultat, sågs som det stora problemet 
med att frångå det relativa betygsystemet under denna tid.  

Dagens betygsystem 
Med dagens läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94) infördes det ab-
soluta målstyrda betygsystem som är det gällande under denna undersök-
ning. I en målstyrd skola blev kursplanens roll att konkretisera de mål ele-
verna skulle uppnå. Vägen mot en målstyrd skola formulerades redan 1988 i 
propositionen Om skolans utveckling och styrning. Skolan skulle bli mindre 
regelstyrd och mer målstyrd med ett ökat lokalt ansvar. Samtidigt skulle 
tillsynen av verksamheten öka.13 Decentraliseringen av skolan var nu en 
central del i de skolpolitiska förslagen. Kommunerna skulle få mer hand-
lingsutrymme att själva styra över skolans verksamhet och resursfördelning, 
men styrningen av skolinnehållet och bedömningen skulle behållas av reger-
ingen. Tanken var att ”ge de kommunalpolitiskt engagerade ett tydligare 
ansvar att förverkliga läroplanernas intentioner”.14 Via kontroller och utvär-
deringar av skolans resultat skulle kvalitén säkerställas. I läroplansproposi-

                                                      
10 Henrysson, Sten & Wedman, Ingemar, 1979, s 12 
11 Henrysson, Sten & Wedman, Ingemar, 1979, s 16 
12 Henrysson, Sten & Wedman, Ingemar, 1979, s 16 
13 Utbildningsdepartementet, prop 1988/89:4, s. 1 
14 Utbildningsdepartementet, prop 1988/89:4, s. 4 
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tionen 1992 beskrevs kursplanen som ett viktigt verktyg för styrningen av 
skolan. Regeringen ska fastställa målen och genom det ”säkerställa tillgång-
en till en likvärdig skola i hela landet.”15 I propositionen uttrycks en tro att 
man via reglering och kontroll ska kunna styra skolans dagliga verksamhet 
och skapa likvärdighet. Däremot tog inte Läroplanskommittén upp betygs-
frågan som hade ålagts den parlamentariska Betygsberedningen som skulle 
utforma det nya betygsystemet. Läroplanskommittén och Betygsberedningen 
arbetade alltså delvis parallellt och lämnade sina betänkanden samtidigt, 
1992. Detta resulterade i att det för Betygsberedningens del blev svårt att 
utarbeta betygskriterier eftersom kursplanerna inte var färdigställda. Men 
själva utarbetandet av den nya läroplanen och betygskriterierna kritiseras 
genom att otydligheter och brister i betygsystemet bland annat förklaras med 
dåligt samarbete och bristande kommunikation mellan de olika utredarna och 
utformarna av betygssystemet.16  

Betygsberedningen presenterade en som de kallade det, kunskapsrelaterad, 
femgradig betygsskala. Däremot menade Betygsberedningen att det var Lä-
roplanskommitténs uppgift att utforma betygskriterierna eftersom de utfor-
made kursplanerna.17 Läroplanskommittén presenterade dock inga betygskri-
terier. Ingen av utredningarna ansåg alltså att de kunde presentera betygskri-
terier. Det blev sedan Skolverkets uppgift att utforma betygskriterierna. Ulf 
P Lundgren som var ordförande i Läroplanskommittén vittnar om stor oe-
nighet mellan de två utredningarna. Han menar att dessa hade olika syn på 
kunskap där Betygsberedningens mer hierarkiska kunskapssyn gick på tvärs 
emot aktuell forskning. Resultatet blev att vi fick en läroplan och ett betyg-
system med två olika kunskapssyner som grund.18  

1994 infördes slutligen, efter diverse ändringar vid regeringsskiften, en mål-
styrning av skolan samt en decentralisering där kommunen övertog stora 
delar av ansvaret för skolans verksamhet. Syftet med decentraliseringen ut-
trycktes som en vilja att de professionella i skolan och lokala skolpolitiker 
skulle få ett ökat inflytande. Parallellt infördes en statlig styrning baserad på 
utvärderingar och inspektion. Skolöverstyrelsen lades ner och Skolverket 
inrättades. 2008 ökade denna variant av styrning ytterligare i betydelse när 
Skolinspektionen grundades.  

Det nya betygsystemet innebar att lärarnas ansvar att förstå, tolka och im-
plementera betygen i den dagliga verksamheten ökade. Lärarna skulle se till 
att elever och föräldrar förstod hur betygsättningen genomfördes och att 
eleverna blev delaktiga i bedömningsarbetet. Lokala kursplaner och betygs-
kriterier skulle skapas och dokumenteras. Dessa skulle också göras tillgäng-
liga för eleverna och föräldrarna. När betygsystemet implementerades stod 

                                                      
15 Utbildningsdepartementet, prop 1992/93:220, s. 48 
16 Detta diskuteras också i Lindensjö & Lundgren, 2000 
17 Ds 2008: 13 
18 Tholin, Jörgen, 2006 
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dock lärarna utan tydliga riktlinjer eller fortbildning i det nya betygsyste-
met.19 År 2000 kom nya kursplaner och betygskriterier för grundskolan. En 
viktig förändring var att MVG, som tidigare inte hade haft några kriterier 
fick sådana formulerade. Dessutom hade man i än större utsträckning tagit 
bort metod- och innehållsanvisningar i kursplanerna. Ytterligare ett steg i 
riktningen att lämna över ansvaret till lärarna och skolorna hade därmed 
tagits. I kapitlet Det reglerande systemet kommer en mer utförlig redovis-
ning av betygsdebatten kring införandet av det målrelaterade betygsystemet 
fram till den debatt som föranledde det stundande betygsystemet 2011. 

Betygs- och läroplansforskning 
Läroplansanalys är ofta begränsad till styrdokumenten fastän den läroplans-
teori, som bland annat introducerats av Ulf P. Lundgren, används i en breda-
re bemärkelse i linje med den forskningstradition som benämns Curricu-
lumstudier.20 Även om begreppet läroplansteori får oss att associera till läro-
planen, är det inte i första hand den faktiska läroplanen Lundgren ser som 
intressant att studera. Han definierar begreppet läroplan i linje med det eng-
elska begreppet ”Curriculum”.21 Curriculum avser inte bara det explicit re-
glerande system som skolan har att följa enligt skollagen. Curriculumstudier 
intresserar sig även för den debatt som kommer till uttryck i rapporter, ut-
redningar och debatter om skolan. Genom det studerar curriculumanalysen 
och policyanalysen samma empiri.  

Lundgren beskriver hur diskussionen och hanteringen av skolan i Sverige 
utvecklats mot det skolsystem vi har idag. Skolans utveckling kopplas konti-
nuerligt till samhällsutvecklingen, både inom och utanför landets gränser. 
Han utformar slutligen också en läroplansteori som har en tydlig samhälls-
koppling. Lundgren formulerar tre analysnivåer som han rekommenderar för 
läroplansanalys: relationen mellan samhälle och utbildning, skapandet av 
styrmedel av utbildningen och undersökningen av hur läroplanen gestaltas i 
undervisningsprocessen. Det är i dessa nivåer som läroplanen skapas utifrån 
de normer, värden och behov som förekommer inom alla tre nivåer. Denna 
”princip” (som Lundgren väljer att kalla det istället för t ex diskurs) benäm-
ner Lundgren läroplanskod. Begreppet läroplanskod hämtar sin logik i reso-
nemangets utkristalliserade nav i skolväsendets framväxt: spänningen mellan 
individ och samhälle. En expanderad utbildning med syfte att vara till nytta 
för individ och samhälle (rationell läroplanskod) krävde slutligen också ett 
system för differentiering av elever och genom det möjligheten att mäta och 
beskriva kunskap.22  

                                                      
19 Tholin, Jörgen, 2006, s. 95 
20 Lundgren, Ulf. P, 1983 
21 Lundgren, Ulf. P, 1983: 21 
22 Lundgren, Ulf. P, 1983: 87 



 8 

Lundgren kopplar läroplanens samhälleliga legitimitet till sanningsteorin. 
Den pragmatiska sanningen betonar kravet av nytta, en utsaga är sann ifall 
den leder till nytta, det vill säga fungerar i praktiken. Det handlar om hur vi 
kan förhålla oss till en skola där enorma resurser ska satsas med förvänt-
ningen att de ska generera kunskap som samhället har nytta av. Vad som 
sedan anses som samhällsnytta varierar över tid men också utifrån vem det 
är som definierar denna. En brytpunkt för skolan som Lundgrens analys be-
lyser, är hur övergången från utbildning för de privilegierade övergår till en 
utbildning för alla. Skoldebatten handlade i mycket om den jämlika skolan. 
Efter avregleringen och decentraliseringen av skolan har istället den likvär-
diga skolan debatterats.23 

Då betyg ligger i fokus för forskningen är det dock i huvudsak kursplaner 
och betygskriterier som studeras. Det finns många olika ingångar till en stu-
die av betyg. Två ingångar som går att särskilja är betygssystemet eller be-
tygsättningen, teori eller praktik. Dessa två kan också sättas i kontrast till 
varandra i syfte att ge en bild av hur betygsättningen går till i relation till de 
regler och förordningar läraren har att följa.  

I Helena Korps avhandling Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, 
nationella prov och social reproduktion framkommer det att olika skolor 
resonerar olika när de sätter betyg i relation till nationella prov i gymnasie-
skolan.24 Att få ett godkänt betyg i en skola behövde inte betyda att man 
skulle ha fått det i en annan, menar Korp. Det är framförallt mellan yrkes-
program och studieförberedande program denna skillnad föreligger. Inte bara 
betygsättningen skiljer sig åt, utan även undervisningen. Lärarna i kärnäm-
nen (svenska, engelska och matematik) tenderar att i de yrkesförberedande 
programmen fokusera form och reproduktion, medan eleverna i de studie-
förberedande programmen undervisas i teoretisk kunskap och analytisk för-
måga. Och här uppstår ett problem, menar Korp, när eleverna sedan mäts 
utifrån samma krav i de nationella proven. 

Hon visar vidare att man resonerar olika i olika skolor när det gäller hur man 
kan sätta betyg i relation till de nationella proven. På de yrkesförberedande 
programmen är det viktigaste att lärarna får eleverna över G-gränsen efter-
som de annars utestängs från lärlingsutbildningarna, där man kräver godkänt 
betyg i kärnämnena. Lärare ”friar hellre än fäller” och letar poäng i provre-
sultaten ifall eleven inte når upp till godkänt.25 Elever som riskerar IG kan 
också ”räddas” ifall de får godkänt betyg på nationella provet. Däremot gäll-
er inte det omvända. Ett icke-godkänt betyg medför inte att en elev som hit-
tills fått godkänt kommer att få betyget IG. För betyget MVG däremot, krävs 
en genomgående hög prestation.26  

                                                      
23 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P, 2000 
24 Korp, Helena, 2006 
25 Korp, Helena, 2006, s. 205 
26 Korp, Helena, 2006, s. 216 
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Det skulle kunna framstå som att hårdare kontroll och ett ökat samarbete 
mellan skolor kan stärka de nationella provens funktion, skriver Korp. Men 
hon vill avslutningsvis presentera en alternativ analys. Lärarna och rektorer-
nas hantering av de nationella proven kan ses som ett uttryck för ett behov 
av att lösa deras komplexa uppdrag i utbildningssystemet. Därför menar hon 
att en central fråga är vilka problem och dilemman lärarna och rektorerna 
hanterar i betygsättningen. Korp påvisar hur olika de nationella proven an-
vänds vid betygsättningen mellan skolor, program och lärare. På yrkesförbe-
redande program kan dessutom lärargruppens generella inställning till i hur 
stor grad man ska utgå ifrån styrdokumenten, påverka lärarnas betygsättning. 
Även kärnämnenas status i relation till yrkesämnena, kunde påverka i vilken 
grad kärnämneslärarna kunde kräva full måluppfyllnad för ett godkänt betyg. 
Lärare som arbetar i skolor med generellt sett låga meritvärden, beskriver 
dessutom hur de pressas att sätta höga betyg av skolledningen. 

Bengt Selghed studerar i sin avhandling Ännu icke godkänt. Lärares sätt att 
erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen relationen 
mellan lärares uppfattningar om betygsystemet och de konsekvenser dessa 
får i deras praktik, betygsättningen. Via intervjuer med lärare visar han att 
inställningen till betygsreformen inte överensstämmer med de intentioner 
som betygsreformen uttrycker. Selghed menar att det egentligen endast är 
inställningen att betygsystemet ska vara ett professionellt verktyg som ligger 
i linje med reformens intentioner.27 Han visar att lärare brister i förståelsen 
av det målrelaterade betygsystemet och menar att ”studiens utfall är nedslå-
ende, inte minst ur rättsäkerhetssynpunkt för eleven.”28 

Det finns även läroplansforskning som kombineras med studier av lärarnas 
betygsättande praktik. Studien blir då en jämförelse mellan läroplan och 
praktik. Jörgen Tholin har studerat hur det målrelaterade betygsystemet väx-
er fram och sedan i skolor används i de lokala betygskriterierna för årskurs 
åtta.29 I analysen av den skolpolitiska debatten kring det målrelaterade betyg-
systemet visar Tholin hur likvärdigheten fokuseras samtidigt som den ifråga-
sätts. Han menar vidare att det finns otydligheter kring betygens funktion. I 
sin analys av lokala kursplaner ute på skolorna visar han att det finns en tyd-
lig skillnad mellan ideal och verklighet i betygsammanhang. Tholin målar 
upp en dyster bild av betygsystemets ideal i relation till skolpraktiken.  

Även i Ann-Sofie Wedins avhandling Lärares arbete och kunskapsbildning 
Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken framkommer en bild av 
lärarnas arbete med betygsättning där lärarna försöker balansera mellan det 
reglerande systemet i form av betygskriterier och kursmål å ena sidan och 
läraruppdraget å andra sidan. Med avseende på betygsättning visar Wedin 
samma tendens till pragmatiska lösningar i en kaotisk vardag som betygs-

                                                      
27 Selghed, Bengt, 2007: 189 
28 Selghed, Bengt, 2007: 198 
29 Tholin, Jörgen, 2006 
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forskningen ovan. Lärarna har olika strategier för att få sin vardag att funge-
ra. Wedin menar att de utvecklat ”överlevnadsstrategier i ett administrativt 
system med krav som är svåra att leva upp till.”30  Lärarna önskar att elever-
na ska få så bra betyg som möjligt vilket visar sig i en praktik där ”jagandet 
av ogjorda G-uppgifter från elever som aspirerar på MVG får fungera som 
exempel”.31 Lärarna tar stort ansvar för att elevernas ska få de betyg de efter-
strävar. Att lärarna exempelvis låter elever som misslyckats på det nationella 
provet göra omprov är belysande. När läraren bedömer att eleven har kun-
skaper motsvarande G men inte lyckats visa det på det nationella provet, ges 
nya chanser. Kravet på att alla elever ska få G utrycks av lärarna i undersök-
ningen medföra stor tidsåtgång i form av stöd och uppföljning. Men den 
ökade fokusen på betyg tar också tid från lärarnas mer prioriterade arbete 
med eleverna, genom ökad administration. 

I Lotta Bergmans avhandling Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av 
svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser visas hur det pedagogiska arbe-
tet med de olika elevgrupperna i de olika programmen på gymnasiet påver-
kas av betygsättningen. Lärarna uttrycker det komplicerade i att dels individ-
anpassa undervisningen i svenska, dels att betygen i de olika elevgrupperna 
bygger på samma betygskriterier. Kravet på betygens likvärdighet i relation 
till styrdokumenten krockar med kunskapsuppdraget. Lärarna uttrycker det 
som att ”de gemensamma målen och betygskriterierna begränsar lärares 
frihet att välja olika innehåll för olika grupper, eftersom rättvisa betyg ska 
sättas.”32 Samtidigt framkommer det också att betygens påverkan på under-
visningen gått så långt att inslag som inte är betygsgrundande anses mindre 
viktiga. ”Varken Bo [läraren] eller eleverna lyfter fram arbetet som en källa 
till kunskaper utan väljer att se det som ett tillfälle att slappna av och ha lite 
roligt”33 Samtidigt visar Bergman att denna typ av lärande ger utrymme för 
andra delar av skolans mål även om hon inte använder ordet mål. Eleverna 
berättar hur de, när de inte endast fokuserade sina betyg, kunde delta i grup-
pens framåtskridande och skapa en känsla av solidaritet med gruppen. Att 
skapa en bra produkt blev ett mål för gruppen och inte bara för individen, 
vilket kan kopplas till flera av läroplanens formuleringar av skolans övergri-
pande syfte. Bergman konstaterar att svenskundervisningen tenderar att i stor 
utsträckning fokusera formell färdighetsträning. Kursplanens övergripande 
mål är vidare underordnade i lärarens undervisning. Istället utgår lärarna från 
betygskriterier och mål att uppnå när de planerar sin undervisning. Lärarna 
ger elever på olika program som har olika intressen och förutsättningar 
samma kunskapsmässiga innehåll men mer eller mindre omfattande. Lärar-
nas fokus på betygskriterierna och den kommande betygsättningens krav på 
likvärdighet går att koppla till detta resultat. Men detta, menar Bergman, 

                                                      
30 Wedin, Ann-Sofie, 2007, s. 219 
31 Wedin, Ann-Sofie, 2007,  s. 242 
32 Bergman, Lotta, 2007, s. 129 
33 Bergman, Lotta, 2007, s. 201 
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resulterar i en ”lägre” svenska för de yrkesförberedande programmen och en 
”högre” för de studieförberedande. Hon ser alltså, liksom Korp, att eleverna 
på de yrkesförberedande programmen få en annan undervisning än eleverna 
på de studieförberedande programmen. 

Att anpassa praktiken 
Selghed menar att en förklaring till att lärarna inte följer det reglerande sy-
stemet i sin betygsättning är att de inte vill framstå som ”dåliga pedagoger”. 
Intressant är att han liksom Tholin, också påtalar att en orsak för läraren kan 
vara det merarbete som ett underkänt betyg medför. Genom detta finns alltså 
en tendens att sätta betyget godkänt trots att eleven inte nått upp till alla må-
len för kursen. Även Wedin diskuterar den ökade tidsåtgång som Godkäntk-
ravet medfört. Men hon visar hur lärare utarbetat strategier i syfte att få ele-
verna godkända i sina kurser och inte hur de löser kravet att godkänna ele-
verna genom att sätta G trots att de inte når upp till målen.  

Den tidigare forskningen ovan visar också att lärare anpassar sina kurser 
utifrån elevernas nivå (eller den förförståelse lärarna har om elevernas nivå). 
Korp konstaterar bland annat att lärare på yrkesprogrammen, exempelvis i 
svenska, anpassar sin undervisning utifrån Nationella provets G-nivå, efter-
som de bedömer att elevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisningen 
ligger på denna nivå. Korp och Bergman visar att undervisningen skiljer sig 
åt mellan olika gymnasieprogram. Intressant är att det undantag Korp kan 
visa, där läraren ger även eleverna på yrkesprogrammet en utmanande och 
kvalificerad undervisning i svenska, medförde att två tredjedelar av eleverna 
hoppade av undervisningen. Korp menar att den typ av anpassning till ele-
vernas nivå, där kraven sänks, medför att elever på yrkesprogrammen inte 
får samma verktyg med sig inför högre studier som elever på de studieförbe-
redande programmen. Detsamma måste man ju säga händer när två tredjede-
lar av klassen hoppar av. Att få eleverna med sig i undervisningen kan såle-
des utifrån en pedagogisk aspekt medföra att läraren anpassar kursinnehållet 
utifrån elevgruppen. Detta behöver inte medföra att det är djupnivån som tas 
bort. Lotta Bergman visar hur svensklärare försöker behålla en djupnivå i sin 
litteraturundervisning även på yrkesprogrammen, men då kanske väljer att 
minska på antalet böcker, kvaliteten försöker man behålla och istället minska 
kvantiteten. Lärarna uttrycker att kursplanen hindrar dem från att anpassa 
kursinnehållet utifrån elevgruppen, eftersom både yrkesförberedande och 
studieförberedande klasser har samma kursplan i kärnämnena.  

Att lärarna i sin betygsättande praktik upplever press från andra lärare, rekto-
rer och elever att sätta höga betyg åskådliggörs i flertalet av de ovan nämnda 
studierna. Detta gäller främst då eleven riskerar betyget IG. Att den betygsät-
tande praktiken dessutom påverkas av denna press syns tydlig.  
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån den tidigare forskning som redovisats ovan kan man konstatera att 
relationen mellan reglering och praktik är problematisk av åtminstone två 
olika skäl. För det första framhåller tidigare forskning att lärarna i sin betyg-
sättning har stora svårigheter att anpassa sin praktik utifrån det reglerande 
systemets ramar och krav. För det andra ifrågasätts likvärdighet och rättsä-
kerhet när praktiken inte följer det reglerande systemet.  

Syftet med föreliggande studie är att analysera relationen mellan betygsy-
stemets reglering och den betygsättande praktiken. Tidigare forskning om 
betygsystemet har i huvudsak beskrivit klyftan mellan reglering och praktik 
med slutsatsen att lärarna inte följer det reglerande systemet. Jag kommer i 
denna studie att problematisera denna framställning utifrån ett nyinstitutio-
nellt perspektiv. I nästa kapitel redogör jag för den nyinstitutionella teori-
bildningens kritiska perspektiv på relationen mellan institutioners reglerande 
struktur och dagliga verksamhet. Jag har formulerat följande frågeställningar 
utifrån denna syftesformulering: 

 Vilka utsagor om betygsystemet och dess praktik formuleras av lära-
re  

i svenska?  
 Vilken mening tillskriver lärarna sin betygsättande praktik, och då  

framförallt i relation till det reglerande systemet?  
 Hur kan vi utifrån lärarnas utsagor förstå den diskrepans mellan  

reglering och praktik som tidigare forskning har visat? 
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2. Nyinstitutionella teorier 

Inledning 
Antagandet att ett nyinstitutionellt perspektiv skulle kunna vara fruktbart i en 
analys av betygsystemet i Sverige grundar sig på teorins kritiska hållning till 
relationen mellan institutioners reglerande system och dess praktik. Den 
förståelse av relationen mellan det som görs och det som reglerar detta gö-
rande i en organisation som skolan, skiljer sig från det inom organisations-
forskningen traditionella perspektivet som i första hand ser den formella 
regleringen av en verksamhet som styrande för praktiken. I detta kapitel 
kommer tre för denna studie viktiga aspekter av den nyinstitutionella teori-
bildningen att diskuteras. Först presenteras de nyinstitutionella teorierna och 
dess begreppsbildning om relationen mellan vad som inom en institution 
sägs utåt och vad som de facto görs inom institutionen. Här baserar jag mig i 
första hand på John Meyer och Brian Rowans etablerade sociologiska nyins-
titutionalism. Sedan kommer en kort sammanfattning av de olika nyinstitu-
tionella inriktningarna och hur de förhåller sig till varandra och slutligen 
redogörs för hur nyinstitutionalismen och den inriktning som benämns dis-
kursiv- eller ideationell nyinstitutionalism används. Men innan dess ges en 
övergripande beskrivning av olika institutionella teoriers skilda syn på hur 
institutioners inflytande över organisationers utformning, förändring och 
agerande kan förstås.  

De institutionella pelarna 
Institutioner ses i detta sammanhang som olika typer av reglering som på-
verkar och sätter ramar för en organisation. Reglering av en verksamhet kan 
ses som formell reglering (lagar, förordningar och regler) och/eller informell 
(normer, värden eller kognitiva scheman). Hur dessa olika perspektiv skiljer 
sig åt och vilka konsekvenser dessa olikheter får i en institutionell analys, 
kan illustreras i tre pelare av skilda perspektiv och förståelser – den regle-
rande, den normativa och den kognitiva pelaren.34 Gemensamt för perspekti-
ven är att de alla poängterar institutioners reglerande funktion. De reglerar 
inte bara organisationers utformning utan även hur individer inom organisa-

                                                      
34 Scott, Richard, 2008 
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tionen agerar. De tre pelarna kan användas för att tydliggöra olika institutio-
nella teoribildningars skilda syn på institutionell påverkan.  

Den reglerande pelaren fokuserar formell reglering – lagar, regler och olika 
typer av sanktioner. 

In this conception, regulatory processes involve the capacity to establish rules, 
inspect others’ conformity to them, and, as necessary, manipulate sanctions – 
rewards or punishments – in an attempt to influence future behaviour.35  

Exempelvis studerar den klassiska organisationsteorierna, särskilt som eko-
nomisk rationalitet, organisationers utformning som formellt reglerande. Ett 
grundantagande här är att individers handlande inom en organisation är möj-
lig att styra genom formella regelverk. Men hur detta sker är inte oproblema-
tiskt. Även om antagandet är att organisationer styrs utifrån formella regel-
verk som implementeras av individerna inom organisationen, finns en nor-
mativ och kognitiv dimension att ta hänsyn till. Lagar och regler utformas 
och tolkas, ingrepp och sanktioner måste organiseras och utföras, handling – 
hur reglerad den än är – utförs av någon. Allt detta gör att institutioner, även 
som i första hand reglerande, kommer att interagera med andra institutionella 
element. 

Exempelvis var Max Webers syn på organisationer som rationellt styrda och 
stabila byråkratier i första hand ett analytiskt verktyg för att analysera och 
förstå ”verkligheten”. Däremot skulle man inte hantera denna rationalitet 
som konstant. Istället såg han rationellt handlande som kopplat till den me-
ning individen tillskrev sin handling.36 För Weber är handling en social före-
teelse. Det enda sättet att förstå individers handlande är att också förstå den 
mening som tillskrivs handlingen, därav begreppet social handling.37 Vidare 
menar han att en stabil organisation inte endast kan vila på påtvingad re-
glering. Idealet är om regleringen också har legitimitet. Makt, i bemärkelsen 
att de som reglerar organisationen får individerna inom denna att agera i 
linje med det reglerande systemet, kan nås via tvång och sanktioner, men 
även via försök att via normer legitimera sitt maktutövande. Den reglerande 
och normativa pelaren verkar då tillsammans.38  

Den institutionella teoribildning som ser institutioner som i första hand base-
rade på normativa system som reglerar hur organisationer och de som verkar 
inom denna handlar, faller under den normativa pelaren. Normer ses dels 
som allmänna inom ett kollektiv, dels som specifika för en grupp eller vissa 
typer av aktörer. Normer inom en grupp där vissa individer intar vissa roller 
och vissa positioner, bygger på föreställningar om hur dessa individer för-
väntas agera. Dessa medför förväntningar av andra inom gruppen och inter-

                                                      
35 Scott, Richard, 2008, s. 52 
36 Scott, Richard, 2008, s. 13-14 
37 Weber, Max, 1983, s. 9 ff 
38 Scott, Richard, 2008, s. 53 
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naliseras mer eller mindre av individen själv.39 Normer ses som stabiliseran-
de och konstituerande för en organisations utformning.  

De som ser normer och värderingar i samhället som det som utgör institutio-
nen, menar att en organisations legitimitet i först hand utgår ifrån hur väl den 
passar in i samhällets normsystem. Weber menade bland annat att maktutöv-
ning först blir legitim när den stöds av existerande sociala normer. Den nyin-
stitutionella teoribildningen hävdar att en organisations överlevnad är bero-
ende av att den ses som legitim i samhället.  

Men där den normativa legitimiteten har internaliserats av individen, menar 
de institutionella teorierna som faller under den tredje pelaren, den kognitiva 
pelaren, att legitimitet fås utifrån kulturellt baserade kognitiva scheman som 
”comes from conforming to a common definition of the situation, frame of 
reference, or recognizable role or structural template”.40 Den kognitiva di-
mensionen av institutioner handlar om en ofta omedveten förståelse av insti-
tutioner som tas för givet. Den sociologiska nyinstitutionalismen som redo-
visas i nästa kapitel, faller främst under denna tredje pelare. Hur vi skapar 
mening och utifrån vilka sociala ramverk detta sker, är frågor som intresserar 
denna inriktning. Igen kan vi relatera till Weber och hans syn på social hand-
ling. För att förstå handling, kollektiv likväl som individuell handling, måste 
forskaren förstå den mening aktören tillskriver sitt handlande.  

Meaning arise in interaction and are maintained and transformed as they are 
employed to make sense of the ongoing steam of happenings.41 

Detta citat påvisar relationen mellan mening och handling samtidigt som det 
visar synen på hur denna mening kommer till uttryck i interaktion med 
andra. Inriktningen intresserar sig för ”the semiotic facet of culture, treating 
them not simply as subjective beliefs, but also as symbolic systems per-
ceived to be objective and external to individual actors”.42 När de metodolo-
giska antagandena diskuteras i kapitlet Metodologi och material, kommer 
ovannämnda grundsyn på relationen mellan mening, språk och handling och 
hur denna kan studeras att vara grundläggande.  

Relationen reglering – praktik 
Ett bidrag till studier av institutioner var tanken att legitimitet, snarare än 
effektivitet, sågs som fundamental för en organisations överlevnad.43 Iaktta-
gelsen baserades i första hand på studier av offentliga icke-vinstdrivande 
organisationer som exempelvis skolan. Inom den traditionella organisations-

                                                      
39 Scott, Richard, 2008, s. 55 
40 Scott, Richard, 2008, s. 61 
41 Scott, Richard, 2008, s. 57 
42 Scott, Richard, 2008, s. 57 
43 Se exempelvis Meyer & Rowan i Powell & DiMaggio, 1991 
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analysen antogs institutioners formella struktur vara basen för en institutions 
framgång i linje med den reglerande pelaren, genom att det är dessa som 
koordinerar och kontrollerar verksamheten. Den nyinstitutionella teoribild-
ningen utmanade denna klassiska, ofta rationella effektivitetssyn, på organi-
sationer. Att en institutions överlevnad baserades på ekonomisk effektivi-
tetsmaximering ifrågasattes särskilt. Företrädarna för den nyinstitutionella 
teoribildningen visade att mycket som gjordes inom organisationer handlade 
om legitimitetsanspråk snarare än om att effektivisera eller förbättra verk-
samheten. Ett nytt synsätt uppstod som ifrågasatte det för givet tagna att 
formella strukturer koordinerar och kontrollerar praktiken inom organisatio-
ner.44  

Relationen mellan en organisations formella struktur och den dagliga prakti-
ken sågs istället som löst kopplad. Och, hade det visat sig, dessa offentliga 
institutioner var trots detta mycket stabila över tid.45 Vad man säger att man 
gör behöver inte betyda att det faktiskt är vad man gör. Orsaken är att det 
man söker legitimitet från är format av de krav, förväntningar och normer 
som omger organisationen i samhället. Legitimiteten uppstår inte i första 
hand, menade man, av effektivitet.46 Däremot är effektivitet efterfrågat i den 
dagliga praktiken, av chefer och kollegor. Tekniker i syfte att få jobbet att gå 
smidigt krockar inte sällan med de ideal man vill upprätthålla utåt. Den idag 
aktuella, men inte historiskt unika, debatten om att lärarnas betygsättning 
inte är likvärdig, passar väl in i denna iakttagelse. Aktuell skolforskning har 
visat att lärare inte fullt ut följer de regler och förordningar som reglerar 
betygsättningen. Diskrepansen uttrycks i skolforskning och skolpolitiska 
utredningar som en brist i rättssystemet.47  

Inom den nyinstitutionella teoribildningen är denna lösa koppling mellan det 
reglerande systemet och den dagliga verksamheten en del av institutioners 
karaktär. Här är det ett grundläggande antagande att kopplingen mellan vad 
som sägs och vad som görs inom en institution i flera fall kopplas isär. Ef-
fektivitet och legitimitet utåt har en tendens att motverka varandra. Den legi-
timitet som institutionen skapar och vill vidmakthålla, är i första hand en 
strävan efter samstämmighet med normer och värderingar om institutionen 
och dess verksamhet. I syfte att få verksamheten att fungera effektivt kom-
mer individerna, som utgör institutionen, att i sin praktik följa andra regler 
än dem institutionen föreskriver eller förespråkar officiellt. Denna ”isärkopp-
ling” är en överlevnadsstrategi där syftet att behålla legitimitet utåt måste 
samverka med att bevara effektivitet inåt. Däremot kan det reglerande sy-
stemet även vara stramt kopplat till praktiken. Olika typer av styrmedel kan 
göra att praktiken är mer eller mindre reglerad även om de som arbetar inom 
institutionen inte anser regleringen effektiv eller ens korrekt. I skolan idag 

                                                      
44 Powell & DiMaggio, 1991 
45 Meyer & Rowan, 2006, s. 5 
46 Rowan i Meyer & Rowan,  2006, s. 16 
47 Se bl. a. Korp, 2006, Selghed, 2007, Tholin, 2006 
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finns det flera intressenter som har åsikter om lärarnas betygsättning: elever, 
föräldrar, rektor, kollegor och huvudmän i direkt anslutning till den dagliga 
praktiken. Utanför skolans dagliga verksamhet är massmedia, skolpolitiker 
och skolmyndighet ytterligare aktiva intressenter. Vad som anses viktigt och 
vad som anses vara syftet med betygsättningen behöver i dessa fall inte vara 
detsamma. Likaså kan det som premieras i den betygsättande praktiken skilja 
sig åt mellan de olika intressenterna.  

Det som i ett läge har varit det som legitimerar institutionen kan i ett annat 
läge var det som minskar dess legitimitet. Vad en lärare kan eller inte kan 
göra inom skolan i syfte att upprätthålla disciplin exempelvis, förändras över 
tid i förhållande till rådande idéer om skolan, och idéer om vad det innebär 
att vara lärare. En lärares disciplinering av elever utifrån sin auktoritet som 
lärare kan vara en förutsättning för lärarens legitimitet vid en tidpunkt, men 
vid en annan tidpunkt vara just det som minskar legitimiteten. 

Bilden blir mer komplicerad när huvudaktören i institutionens formella 
struktur inte längre är staten. I Sverige, liksom i många andra länder, har det 
organisatoriska landskapet inom skolan förändrats från ett statsstyrt centrali-
serat system med en tydlig formell struktur med regelverk, lagar och förord-
ningar liksom en central administration, till ett decentraliserat och fragmen-
terat organisatoriskt landskap med olika typer av huvudmän och byråkratier. 
I Sverige har man dessutom skolor som drivs som vinstdrivna företag. Flera 
aspekter har alltså förändrats i skolsystemet sedan dessa teorier utvecklats. 
Det är inte längre en central offentlig struktur som staten som är det enda 
styrande organet för skolan. Dessutom har en ekonomisk aspekt av vinstin-
tresse förts in genom ett accelererande utbud av vinstdrivna friskolor. I och 
med det fria skolvalet införs också en skolpeng som eleven tar med sig till 
den skola hon eller han börjar på. För skolorna blir det för att kunna överleva 
nödvändigt att ett stort antal elever väljer skolan. Det uppstår mellan skolor-
na en konkurrens om eleverna. En bra skola förknippas med höga meritpo-
äng. 

Att utgå från den nyinstitutionella teoribildningen medför flera nya spår för 
analys av betygsystemet. För det första utgår man inte från att det bästa för 
en skolans överlevnad nödvändigtvis är att följa och stärka de formella struk-
turernas inflytande över den dagliga verksamheten. Relationen till regelverk 
och styrning problematiseras istället. För det andra uppstår nya verktyg och 
perspektiv i analysen genom denna problematisering. Att vissa aspekter av 
institutionen är mer kopplade till varandra och andra inte kan förklaras och 
förklara idéer om institutionen och dess aktörer. För det tredje går relationer 
mellan de som arbetar i skolan i den dagliga verksamheten och de formella 
strukturerna att koppla till teorier om makt och kontroll i relation till före-
ställningar om vad skolan och en lärare är och bör vara. Den politiska kon-
trollen över utbildningssystemet hänger samman med idéer om det ”allmän-
na goda” men också om föreställningar om vad en medborgare ska vara och 
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hur samhället ska se ut. När denna institution förutom att tillhöra samhälls-
politiken också blir en del av den ekonomiska marknaden uppstår en ny 
spänning. Att använda ett nyinstitutionellt perspektiv erbjuder inte bara ett 
nytt förhållningssätt till skolan och den praktik som utövas där, utan även 
redskap att analysera detta. Varför institutioner ser ut som de gör och varför 
vissa beslut fattas och inte andra och vem som kan tänkas gynnas, är frågor 
teoribildningen söker svar på.  

På samma sätt är den förändrade styrningen av skolan intressant att studera 
utifrån dessa teorier i syfte att se hur detta kan tolkas och jämföras med tidi-
gare forskning. Inom internationell nyinstitutionell skolforskning har man 
under de senaste tjugo åren sett en ökad vilja till mätning av skolresultat.48 
Även i Sverige finns en ökad användning av olika mättekniker i syfte att 
jämföra skolor med varandra. Vad som definieras som en bra skola blir i 
ljuset av dessa tekniker det som är möjligt att mäta och jämföra. Betyg är 
givetvis ett tacksamt mätinstrument i det sammanhanget.  

De nyinstitutionella teoribildningarna 
Att institutioner beskrivs som mer komplexa än i den traditionella organisa-
tionsteorin, har inte bara bidragit till att fokus flyttats från ett ekonomiskt 
rationellt perspektiv på institutioner, utan också lett till en mängd olika nyin-
stitutionella skolor som i allt större utsträckning intresserar sig för idéers 
inflytande. De olika inriktningarna fokuserar olika aspekter av institutioner 
och ser olika primära orsaker bakom institutioners utformning och utveck-
ling. Särskilt fyra inriktningar har kommit att få genomslag och i detta kapi-
tel kommer jag att kort redogöra för dessa för att sedan beskriva min an-
vändning av de nyinstitutionella teorierna. 

Inom den nyinstitutionella teoribildningen finns det olika inriktningar som 
fokuserar olika delar av institutionen: historisk, rational choice, sociologisk 
och diskursiv institutionalism. Även om de olika inriktningarna fokuserar 
olika förklaringsmodeller till institutioners utformning och utveckling och 
även om de ofta strider om vad som bäst lämpar sig för en institutionell ana-
lys, har de mycket gemensamt och kompletterar varandra. Vad analysen har 
som mål att förklara avgör vilken inriktning som är den mest lämpade, även 
om en kombination av de olika inriktningarna ofta tillämpas. Om syftet är att 
studera institutioners historiska utveckling och förstå dess historiska mönster 
och spår av dessa kanske den historiska inriktningen är lämplig. Men om 
man är mer intresserad av individers handlingar kan denna inriktnings fokus 
på strukturer istället för på individer hindra analysen.  

                                                      
48 Se bl. a Meyer & Rowan, 2006  
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Hur institutioner formas, består och förändras i relation till handling analyse-
ras i den historiska institutionalismen genom strukturer formade av historis-
ka mönster. Inriktningen har dock kritiserats för att hantera individen som 
styrd av historisk determinism. Institutioner analyseras med fokus på själva 
institutionen och inte individernas handling som i det rationella aktörsper-
spektivet. Den historiska institutionalismen förklarar handling genom de 
strukturer som omger denna. Intresse, exempelvis, ses som kontextuellt be-
tingat.49 

Inom den nyinstitutionella inriktning som fokuserar ett rationellt aktörsper-
spektiv är det individens intresse som ligger bakom institutioners utform-
ning. Att institutioner utformas så att ett ”allmänt goda” tillgodoses skulle i 
det fallet ligga i ett allmänintresse. Ifall en institution ska överleva behöver 
den, genom detta sätt att se på institutioner, ses som nyttig av allmänheten. 
Men hur välmenande och ideala de institutionella strukturerna än må vara, är 
risken att individer i ett egenintresse, kommer att agera i motsats till dessa. 
Genom det blir vår tilltro till en institution baserad på huruvida vi litar på att 
institutionen agerar i enlighet med de formella regler som konstituerar den. 
Bo Rothstein hävdar bland annat att institutioner “…have to live up to the 
ethical norms such as objectivity, impartiality, and equality before the law” 
för att vi ska välja att lita på dem. 50 Enligt Rothstein skapas inte tilltro ge-
nom att institutioner gynnar oss som individer. Detta kan dock ifrågasättas 
när det gäller våra förväntningar på välfärdsinstitutioner endogent, när vi 
befinner oss inom institutionen. I mötet med lärare och vårdpersonal exem-
pelvis, förväntar vi oss snarare att de ska agera empatiskt och med medkäns-
la utifrån den enskilda individens behov, än att de strikt följer formella reg-
ler. Här läggs frågan om principer och objektivitet åt sidan till förmån för 
mänsklighet och individuella lösningar. Diskussionen om vad som kan ses 
som effektivt för läraren i den dagliga verksamheten och vad som ses som 
legitimt i ett institutionellt utifrånperspektiv blir aktuell här. Det är alltid en 
skillnad utifrån vilken position vi betraktar institutionen – endogent eller 
exogent. Det finns ett viktigt förhållande mellan intresse och subjektivitet 
där hänsyn till idéer och meningsskapande gör det möjligt att diskutera in-
tresse utan att endast se det som ett objektivt universellt fenomen. Intresse 
kan istället uppstå från subjektiva idéer om vad som gynnar individen.51 

Att analysera institutioner via paradigmskiften i policyprogram med fokus på 
hur idéer influerar policyarbete ligger i linje med den sociologiska inrikt-
ningen av den nyinstitutionella skolan. Det rationella aktörsperspektivet 
avvisas här. Istället är det kulturella normer och idéer i samhället som omger 
institutionen som är det som förklarar mänskligt handlande. Policyprogram-
mens utformning ses som ett resultat av de kulturella scheman och menings-
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system som är rådande i samhället. Rationell handling är enligt denna teori 
kontextuellt betingad och socialt konstruerad. Den sociologiska institutiona-
lismen poängterar idéers betydelse för hur institutioner formas och föränd-
ras, men har svårare att hantera idéspridning som inte kan infogas i makro-
strukturella normer och föreställningar. Den sociologiska institutionalismen 
fokuserar meningssystem och kulturella normer i samhället som det som 
sätter ramarna för en institutions möjligheter till fortlevnad och legitimitet.  

Idéer och institutioner 
Den diskursiva nyinstitutionella teoribildningen erbjuder en bred användning 
av diskurser som analysobjekt, både på mikro- och makronivå. Inriktningen 
är den senaste av de nyinstitutionella och inte färdigutvecklad. Teorin be-
nämns även ideationell nyinstitutionalism, vilket visar teorins fokus på idéer. 
Den diskursiva inriktningen, som Vivian Schmidt förespråkar, fokuserar i 
stor utsträckning processen där idéskapandet sker.52 Hon har ingen utvecklad 
metod för hur dessa diskurser ska studeras, utan menar att diskurser som 
idéspridning och idéformulering kan sökas på flera plan. I mitt metodologis-
ka kapitel nedan kommer jag att redogöra för hur jag går till väga i min ana-
lys som i första hand är inspirerad av den sociologiska och diskursiva institu-
tionalismen. Den sociologiska institutionalismen och den diskursiva har en 
gemensam fokusering på normer och meningssystem som medför att de i 
mycket överensstämmer med varandra. Den största skillnaden är den diskur-
siva institutionalismens inriktning på institutionell förändring och hur dis-
kurser uppstår även på mikronivå genom kommunikativ handling.53 I den 
diskursiva nyinstitutionella teorin är det inte individers egenintresse som 
driver på och reglerar institutioner. Inte heller är det historiska orsakssam-
band, som i den historiska nyinstitutionalismen, som bestämmer hur institu-
tioner formas, bevaras och förändras. Istället är det föreställningar om en 
institution och dess mening som ligger i fokus. Den sociologiska och diskur-
siva institutionalismen är här överens. Men där den förra främst fokuserar 
idéer i samhället runt om institutionen som orsak till en institutions utform-
ning, söker den senare även endogena förklaringar.  

Schmidts diskursbegrepp inkluderar avsändaren, vem som talar, var och till 
vem.54 Hon är även intresserad av motiven bakom individers utsagor. Hennes 
bakgrund, bör jag tillägga, är det rationella aktörsperspektivet. Det finns 
alltså tydliga spår av hennes tidigare sympatier med aktörsperspektivet även 
om hon i dagsläget förhåller sig kritisk till detta. Genom det har hon ett annat 
förhållningssätt än den europeiska diskursteorin som fokuserar texten och 
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inte avsändaren.55 Men för Schmidt är inte det viktiga huruvida man studerar 
agenten eller texten i första hand. Hon menar att teoribygget är en verktygs-
låda där forskaren ska använda det som gynnar henne. Att förena flera nyin-
stitutionella teorier är exempelvis något hon förespråkar. I denna studie 
kommer jag att stödja mig på alla de nyinstitutionella teoriinriktningarna, 
men i analysen i första hand använda mig av den sociologiska och diskursiva 
nyinstitutionella teoribildningen.  

Att behandla idéer som analysobjekt är ännu inte så utbrett i den klassiska 
institutionella teoribildningen, eftersom denna ofta fokuserar rationella val. 
Även om idéer är accepterade i sig ses de inte som det primära att studera. I 
den ideationella eller diskursiva nyinstitutionella teoribildningen sätts där-
emot idéer och meningsskapande i centrum. Meningsskapande i den dagliga 
verksamheten är särskilt understuderat. Det är främst inom den ”Skandina-
viska nyinstitutionella skolan” som man i ökad utsträckning intresserat sig 
för praktiken. Den skandinaviska institutionalismen representeras främst i 
Norden där en tradition av fältnära studier växt fram.56 Inriktningen intresse-
rar sig för handling inom en organisation, hur organisering sker. En tanke 
inom den skandinaviska institutionalismen är att idéer inte kan åstadkomma 
handling i sig. Idéer sprids och verkar via de personer som kommer i kontakt 
med dem. Hur idéer sprids i en organisation är vidare inte skilt från dessa 
individers preferenser, utan kommer att förändras utifrån individers ”egna 
projekt och intressen”.57 Barbara Czarniawska, som jag kommer att åter-
komma till i kapitlet Narrativ analys, är verksam inom denna teoribildning 
och intresserar sig för hur idéer sprids och förändras i olika kontexter. Loka-
la tolkningar av institutionaliserade idéer medför att de förändras men kan 
även medföra att idéer försvinner genom att individer inte för dem vidare. 
Den skandinaviska institutionella teoribildningen intresserar sig för me-
ningsskapande. Och detta medför att idéstudier av olika slag hamnar inom 
inriktningens intresseområde.58 Idéer ses som artikulationer av olika uppfatt-
ningar om verkligheten som skiljer sig åt beroende på vem som ”tolkar” 
denna verkighet. Czarniawska uttrycker det som att “there is only one social 
world, but it can be described in many different languages.”59 

I och med diskursteorin har ett intresse för meningsskapande blivit mer ut-
brett inom vetenskaplig forskning. Medvetandet om betydelsen av idéer och 
meningsskapande i policyutveckling gör att vi även måste skapa oss en in-
blick i en aspekt av policyarbetet där föreställningar, normer och värderingar 
kan fokuseras. Det betyder däremot inte att man inom denna inriktning är 
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helt överens om vad som ska studeras och hur, eller vad som menas med en 
diskurs och hur den bör analyseras.  

Att avgöra hur idéer bör studeras är inte helt enkelt. De kan studeras som 
berättelser, sociala konstruktioner, medel för kontroll, kollektivt minne, 
identitetsskapande processer osv. Den ingång till en institutionell studie av 
betygsystemet som jag förespråkar här söker förena begreppen idéer, diskur-
ser och institutioner. Jag menar vidare att institutionens sociala praktik, i det 
här fallet betygsättningen, kommer att vara beroende av den mening indivi-
derna tillskriver denna. Idéer, föreställningar och diskurser används till stor 
del synonymt men det finns en viktig skillnad mellan de första två och be-
greppet diskurs. Begreppet diskurs innefattar idéer, normer, kulturella före-
ställningar och kognitiva scheman, samt hur dessa sprids, förhåller sig till 
och etableras inom institutioner och individer som i sin tur kommer att på-
verka sociala handlingar. I kapitlet Diskurs och diskursanalys kommer jag 
att mer utförligt söka reda ut diskursbegreppet och hur det används i denna 
studie. 

Idéers inflytande över handling är dock alltid svårt att få grepp om. Även om 
det finns en tanke bakom beslut kan resultatet bli något annat. Följderna av 
en handling kan ha oanade konsekvenser. Idén om likvärdighet i förhållande 
till betyg som har dominerat debatten om betyg i Sverige idag, kan medföra 
oväntade konsekvenser på längre sikt. I nuvarande lösningar av problemet 
med likvärdighet, finns idéer om ökad kontroll och disciplin av skolan.60 
Men vad dessa tekniker av kontroll kommer leda till i slutändan återstår att 
se.  

Sammanfattning 
Den nyinstitutionella synen på organisationer bildar alltså det teoretiska 
ramverket och kommer att vara det perspektiv som anläggs i studien. Detta 
medför en problematisering av relationen mellan den reglerande strukturen 
och den dagliga verksamheten i skolan. De regler, lagar och förordningar 
som individerna i den dagliga verksamheten åläggs omsätta i praktiken, för-
utsätts i detta perspektiv inte automatiskt realiseras. Perspektivet har också 
en kritisk syn på organisationer som rationella aktörer som oproblematiskt 
utifrån nyttomaximering antas driva verksamheten framåt. Istället ses effek-
tivitet som subjektivt och föränderligt utifrån verksamhetens sammanhang 
och förutsättningar. Vad som anses effektivt och ”nyttigt” i en verksamhet 
kanske inte gör det i en annan. Dessutom antas inte det som ”sägs utåt” i 
exempelvis policydokument och politisk retorik att vara det som sedan de 
facto utförs i den dagliga verksamheten. En välfärdsinstitution som skolan 

                                                      
60 Se Mickwitz, Larissa, 2011, där skolpolitiska dokument om det målstyrda betygsystemet 
analyseras. 
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måste ha allmänhetens förtroende för sin verksamhet. Däremot är det inte 
alltid det som skapar förtroende, eller anses skapa förtroende, som i den dag-
liga verksamheten anses effektivt och ”nyttigt”. Det som skapar legitimitet 
blir då viktigare att kommunicera utåt än det som anses effektivt. Denna 
”krock” mellan retorik och praktik, eller policy och praktik, benämner den 
nyinstitutionella skolan isärkoppling.  

När idéer fokuseras i institutionell analys finns det två olika infallsvinklar 
som vi kan placera i varsin ände, med mer eller mindre influerade varianter 
däremellan. I den ena änden ses utsagor som formade av idéer. Inom den 
sociologiska nyinstitutionella teoribildningen ser man exempelvis de kogni-
tiva scheman vilka är de dominerande i samhället, som basen för vad en 
organisation utåt säger att den gör. Men även den rationella nyinstitutiona-
lismens syn på idéer som subjektiva och kopplade till individens föreställ-
ningar om vad som ger nytta (inte bara ekonomisk visserligen utan inom 
modernare rationella teorier även som status, välbefinnande och stärkande 
för självbilden osv.) återfinns här. I den andra änden studeras idéer i utsagor 
och handling utifrån tanken att språket formar vår syn på verkligheten. Här 
menar jag att den diskursiva nyinstitutionalismen i första hand hör hemma 
(även om den så som den konstruerats av Schmidt snarare kopplas till den 
rationella skolan). I denna studie ses dock språket både som konstituerande 
och konstituerat av vår syn på verkligheten. 
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3. Det reglerande systemet 

I detta kapitel kommer en diskussion om skolan som organisation föras. Ka-
pitlet koncentreras i första hand på att ge en bild av hur skolpolitiska doku-
ment från Skolverket och Utbildningsdepartementet, som representanter för 
det reglerande systemet, beskriver dagens betygsystem och de problem som 
finns med detta.  

Skolan som organisation vänder sig till individen i form av rätt till utbildning 
och till samhällets behov av utbildade medborgare. Skolan har ett dubbelt 
uppdrag att se till samhällets behov och ge individen möjligheter. Skolans 
dagliga verksamhet är reglerad av skolans styrdokument som innefattar skol-
lagen samt kurs- och läroplaner. Utbildningsdepartementet har det övergri-
pande ansvaret för skolväsendet. Det är Utbildningsdepartementet som på 
uppdrag av regeringen utreder för skolan viktiga frågor. När utredningen är 
klar publiceras den som rapport i Statens offentliga utredningar (SOU). Till 
departementet hör myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen. Även 
Skolverket utreder och publicerar rapporter samt lämnar förslag på åtgärder 
gällande aktuella skolfrågor. Regeringen och riksdagen anger mål och rikt-
linjer genom skollagen och läroplanen till Skolverket som ska verka för att 
dessa efterföljs. Skolverket ”styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommu-
ners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i 
verksamheterna.”61 Kursplaner och betygskriterier publiceras och utformas 
av Skolverket. Skolverket ansvarar också för de nationella proven. 

En viktig distinktion för denna studie är den mellan styrdokument och poli-
cydokument om styrdokumenten. Styrdokumenten är formellt reglerande för 
skolans dagliga verksamhet. De består av skollag, läroplaner, kursplaner och 
betygskriterier. Dessa ska skolan följa. Denna reglerande ordning är i linje 
med en rationell syn på hur institutioner fungerar. Institutionen lyder under 
ett reglerande system i linje med Webers syn på den ideala offentliga för-
valtningen. En sådan syn på styrning av offentlig förvaltning ser regleringen 
av den dagliga verksamheten som baserad på rationella och strategiskt över-
vägda beslut som individer inom organisationen antas acceptera utifrån för-
nuftsmässiga grunder. Denna premiss måste åtminstone i teorin accepteras 
ifall en verksamhet ska kunna utge sig för att följa ett regelsystem.  

                                                      
61 Skolverket, www.skolverket.se, 2010-10-25 

http://www.skolverket.se/
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Inför ett reformarbete, liksom det som föregick det målrelaterade betygsy-
stemets införande 1994, skapas ett stort antal utredningar och rapporter som 
sedan ligger till grund för hur reformen utformas. I de skolpolitiska policy-
dokumenten definieras problem samt lösningar på dessa problem. Hur pro-
blem definieras hänger också samman med hur dess orsaker definieras. En 
konsekvens av detta är att något som upphov till problemet implicit eller 
explicit samtidigt definieras. En distinktion som är relevant är huruvida detta 
formuleras som att systemet eller individer orsakade problemet. Att kunna 
anklaga något eller någon är ett återkommande inslag i den politiska debat-
ten, inte minst i kristider. Syftet kan vara att skapa förtroende för en viss 
politik eller spela ut icke önskvärda alternativ. Men de som är anklagade 
måste agera för att kunna rentvå sig.62  

Ytterligare en aspekt av problemformuleringen är dess lösning. Den lösning 
på problemet som formuleras kan i många fall indikera vilken orsak proble-
met anses ha. Dessutom är lösningen på problemet beroende av problemfor-
muleringen och vem eller vad som anses orsaka problemet. Därför måste en 
lösning finnas som är möjlig att genomföra (ekonomiskt, politiskt ideolo-
giskt osv.) vilket kommer att påverka hur problemet definieras.63 Ett begrepp 
för detta är ”Politics of blame”.64 När någon eller något utpekas som orsaken 
till problemet finns en ”syndabock”. I den politiska retoriken behövs orsaker 
till problemet som går att definiera och göra något åt formuleras. 

Upptakten till det nya betygssystemet som genomfördes med läroplanerna 
1994, var en debatt om en övergång från ett relativt till ett absolut målrelate-
rat betygssystem. Det relativa betygssystemets huvuduppgift hade varit att 
differentiera eleverna vid urval till högre studier. Tanken var att om en jäm-
förelse gjordes mellan elever i hela landet skulle man utifrån en normalkurva 
på rättvis grund kunna differentiera elevgrupper till olika utbildningar där de 
med bäst betyg fick störst möjlighet att välja utbildning. 

Bakgrunden till den betygsreform som ledde till de målrelaterade betygsy-
stem vi har idag, var främst kritik mot det relativa betygssystemets godtyck-
lighet i relation till elevernas kunskap. Men reformen har också sitt ursprung 
i en föreställning om betygens i framtiden minskade betydelse vid urval till 
högre utbildning. 

Andra urvalsförfaranden, baserade på andra kriterier än betyg, har fått och 
kommer att få en vidgad användning vid antagningen till högskolan. Det inne-
bär att betygens uppgift att ge rättvist underlag för urval – det bärande skälet 
att införa det relativa betygssystemet – håller på att bli inaktuell.65 

Genom denna minskade betydelse för differentiering sågs en öppning för ett 
betygssystem som i större omfattning förankrar läroplanens kunskapssyn. 

                                                      
62 Rochefort & Cobb, 1994, s 16 
63 Bacchi, Carol Lee,  1999, Rochefort & Cobb, 1994, s. 25 
64 För att se hur detta begrepp appliceras på skolpolicy se Thrupp, Martin, 2008 
65 SOU 1992: 86 
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Det betygsystem som diskuteras i min analys är alltså i mycket sprunget ur 
en strävan att tydligare koppla betygen till kunskap.  

Betygens funktion i det målrelaterade betygssystemet beskrivs i Ett nytt be-
tygssystem66 med några centrala uppgifter. De ska främst informera, motive-
ra och fungera som urvalsinstrument. Men det nya är att texten också mani-
fest uttrycker betygens möjliga funktion som medel för att utvärdera skolans 
verksamhet.67  

Skolpolitiska policydokument om betyg 
Skolpolitiska texter om betygsystemet likväl som tidigare forskning om be-
tyg uttrycker att det finns problem med likvärdigheten och rättsäkerheten i 
betygsättningen. Utgångspunkten är att lärarna inte fullt ut följer styrdoku-
menten. Det är utifrån denna plattform min studie ska förstås.  

Följande citat är från Skolverket och med tanke på att citatet är taget från en 
publikation av den myndighet som ansvarar för skolan, blir man som läsare 
fundersam över den brist på förtroende för skolans betygsättning texten ut-
trycker. 

”Sara har fått högre betyg än Sima. Orsaken är inte att hon kan mer utan att 
hon går på en annan skola.”68 

Texten är placerad som ett citat under en bild av två kvinnliga elever. En 
möjlig läsning är att någon tredje person, som inte syns på bilden, uttalar 
citatet och att det på så sätt inte ska läsas som Skolverkets uppfattning om 
hur betygsättningen av dessa två elever gick till. Men det är inte en självklar 
läsning av texten.  

Det stora problemet med betygen som artikuleras i de skolpolitiska texterna 
om betygsystemet är bristen på likvärdighet mellan skolor och lärare. Lärar-
nas bristande förmåga att betygsätta är ett centralt tema. Om kritiken i hu-
vudsak riktades mot själva betygssystemet, i den utredning som tillsatts i 
övergången från det relativa betygssystemet, riktas nu kritik mot hur lärare 
sätter betyg.  

Dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är att sy-
stemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skol-
ledare. […] Lärarnas kännedom om alla mål och hur de skall arbeta med dem 
bedöms som begränsad.69 

I skolpolitiska rapporter och utredningar av det nuvarande betygssystemet är 
det i huvudsak likvärdigheten i dagens betygssystem som ifrågasätts. Med 
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tanke på att ett huvudargument när man frångick det relativa betygssystemet 
var betygens minskade betydelse vid urval till högre studier, är det uppenbart 
att denna brist i likvärdighet visar att den jämförande aspekten av betygen 
underskattades. När det relativa betygsystemet utformades och standardpro-
ven infördes var det med argumentet att betygen skulle fungera som urvals-
instrument. Ett relativt betygsystem med centrala referenspunkter via stan-
dardproven sågs som vägen till ett rättvist urvalssystem.  

Skolverkets och utbildningsdepartementets skolpolitiska texter problematise-
rar genomgående bristen på likvärdighet mellan skolor och program. Denna 
brist i tilltro uttrycks med formuleringar som partiskhet, otillbörlighet, risker, 
brister, tillförlitlighet.70 Att de nationella proven bör användas som garant för 
likvärdighet är något de flesta texter från Skolverket uttrycker. Visserligen 
kanske detta inte är anmärkningsvärt när det är Skolverket som ansvarar för 
dessa, men likväl tyder det på en föreställning att betygsättningen behöver 
stramas upp och att lärare behöver stöd. Även de nationella proven diskute-
ras i termer av likvärdighet. Att lärares tillförlitlighet vid betygsättning av 
nationella proven kan diskuteras visas bl. a när 1950-talets avskaffande av 
censorer som granskare av gymnasieexaminationer av Skolverket beskrivs 
som en förlust av likvärdigheten i bedömningen.71 Skolverket har också ge-
nomfört utredningar där relationen mellan betyg och nationella prov stude-
rats i stor skala i Sverige. Dessa har visat att betygen i de flesta fall sätts 
högre än de nationella proven även om graden av variation skiljer sig åt mel-
lan ämnen och skolor. De huvudsakliga förklaringarna anses, efter att ett 
antal andra möjliga förklaringar setts som mindre relevanta eller troliga, vara 
lärarberoende.72  

Alla förklaringar som presenteras i de skolpolitiska texterna är rimliga och 
baserade på empiriska studier. Det mest intressanta med dessa förklaringar är 
utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, att det finns en underliggande före-
ställning om att det skulle kunna vara på ett annat sätt, att betygen skulle 
kunna vara objektiva och genom det likvärdiga. 

Betyg problematiseras också som både segregerande och orsakade av segre-
gation. Elever med invandrarbakgrund missgynnas i skolan och får också 
lägre betyg. Att bostadsområde, kön och etnicitet påverkar betygsresultatet 
lyfts fram som problematiskt.  

Detta är en del av den strukturella och institutionella diskrimineringens effek-
ter eftersom likvärdighet inte uppnås och boendesegregation befästs i sko-
lan.73 

Men det är inte i första hand tillhörigheten till en viss socialgrupp som ges 
som förklaring till skolmisslyckandet, istället formuleras skolsystemet, och 
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då främst lärarnas förtryck av eleverna, som förklaring. I Utbildningsdepar-
tementets utredning Utbildningens dilemma, en rapport av ”Utredningen om 
makt, integration och strukturell diskriminering”, benämns skolpersonal som 
grindvakter.74 I samma utredning finns också berättelsen om betygens hind-
rande roll för elever med invandrarbakgrund. Att betygen ligger i vägen när 
eleverna söker till gymnasiet formuleras som ett problem. Syokonsulenten 
och lärare framställs som kallsinniga. De har accepterat den meritokratiska 
strukturen och utestänger därmed dessa elever från de nationella program-
men.75 I inledningen av utredningstexten presenteras behovet av att söka 
förklaringar till dessa elevers misslyckande i skolan, i skolpraktiken, istället 
för att söka dem utifrån kontextuella och språkliga orsaker. Att finna orsa-
kerna till problemet i skolans dagliga verksamhet är således ett uttalat mål 
med utredningen. 

En lösning som föreslås till den ifrågasatta rättvisan vid betygsättningen är 
en ny betygsstege med fler steg. Förslaget består av en sexgradig betygsste-
ge, från A-F. I propositionen En ny betygsskala framhålls att lärarna genom 
fler betygssteg kommer att kunna bedöma elevens kunskap med större preci-
sion, samtidigt som eleven kommer att känna att betygen är mer rättvisa. 
Men även elevernas motivation antas öka med den nya betygsskalan.76 In-
tressant att notera i detta avseende är att det i införandet av det målrelaterade 
betygssystemet framfördes att dessa kännedomen om elevernas kunskaps-
brister, vilka således inte antogs ha varit synliga tidigare. Här uttrycks en 
stor tilltro till betygens förmåga att synliggöra kunskap.77 

En lösning till den bristande likvärdigheten i lärarnas betygsättande praktik 
som samtidigt skulle öka deras förståelse för hur läroplanen för det målrela-
terade betygssystemet ska användas, är att öka styrning av vad lärarna ska 
lära ut. Utredningen Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan skriver att 
”[…] kursplanerna bättre kan säkra en likvärdig utbildning om det i dem 
även anges ett ämnesinnehåll”.78 Det är lärarens praktik som ska åtgärdas för 
att lösa problemet. Lärarna har saknat reella förutsättningar för att lösa pro-
blematiken med likvärdighet.79 Att endast behöriga lärare ska få sätta betyg 
är en lösning på problemet som kommer in lite senare i betygsdebatten. Att 
lärare bör utbildas i betygsättning riktar sig visserligen också till lärarutbild-
ningen som sådan, men även till redan verksamma lärare som redan har en 
lärarutbildning. Här görs ingen explicit skillnad mellan behöriga och icke 
behöriga lärare. I syfte att höja lärarens status och position som professionell 
används betygsättningen som ett tecken på yrkets professionalitet. En icke-
behörig (dvs. icke-legitimerad) lärare bör inte få sätta betyg. Detta tas sedan 
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upp som en lösning på problemet med en likvärdig betygsättning och elevers 
bristande måluppfyllelse. 

Det finns dock studier som starkt tyder på att det finns brister i lärares profes-
sionalism, även om studierna inte explicit belyser läraren i termer av profes-
sionell eller inte professionell. Det finns t.ex. mer att önska när det gäller ele-
vers studieresultat, uppföljning och utvärdering av arbetet samt bedömning 
och betygssättning. 80 

År 2010 kommer det remissyttrande där en lärarlegitimering förordas inne-
fattande att endast en legitimerad (behörig) lärare ska få sätta betyg, vilket 
sedan också föreslås i propositionen Legitimation för lärare och förskollära-
re i oktober 2010. Ifall en lärare som inte är legitimerad har undervisat ele-
ven ska en legitimerad lärare samråda och sedan betygsätta eleven. Ifall de 
två är oense är det den legitimerade läraren som avgör vilket betyg eleven 
ska få.81 De skäl som läggs fram till varför betygsättningen endast ska få 
göras av en legitimerad lärare visar att det är en lösning på problemet med 
betygens likvärdighet som urvalsinstrument som ligger bakom.82 Dessutom 
uttalas att eftersom det är en ”grannlaga” uppgift att betygsätta objektivt och 
korrekt, bör en legitimerad lärare finnas med i den betygsättande praktiken. 
Lösningen på problemet med att betygsättningen inte är korrekt och objektiv, 
vilket vi har sett vara den problemformulering som är rådande över lag i den 
betygspolitiska diskursen, är att läraren är behörig. Genom det behövs inte 
möjligheten till en korrekt och objektiv betygsättning vidare problematiseras. 
Betygen i sig är inte problemet med objektiviteten, utan det är att den betyg-
sättande läraren inte utför praktiken korrekt. I och med det finns en lösning 
som är möjlig att genomföra utan att betygen behöver ifrågasättas.  

Betygen i sig lyfts inte upp som ett problem i de skolpolitiska texterna. Till 
skillnad från debatten under 1960- och 70 talen ifrågasätts alltså inte bety-
gens existens. Genom det kan inte heller konsekvenser av själva förekomsten 
av betyg diskuteras eller alternativa lösningar föreslås. Problemformulering-
en är baserad på att frågan över huvud taget kommer upp på agendan. Att 
problem med betyg först har möjlighet att upphöra om betygen avskaffas 
artikuleras explicit i 70-talets betygsdebatt. Att olika betygsreformer skulle 
kunna komma till rätta med betygsstress och likvärdighet ifrågasattes.83  

För att ett problem ska kunna artikuleras och/eller komma upp på den poli-
tiska agendan måste problemet ses som möjligt att lösas. Denna möjlighet 
beror av flera faktorer. Problemets lösning måste vara möjlig ur ett politiskt 
perspektiv. Ett problem vars lösning skulle kunna ifrågasätta den rådande 
samhällsordningen eller gå emot den rådande politiska riktningen har svårt 
att hamna på agendan.  
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A solutions acceptability does not refer to effectiveness of action but to 
whether that action conforms to standard codes of behavior84 

När ett problem blir för svårt att lösa är sannolikheten att de lyfts fram som 
ett policyproblem mindre. Segregation och fattigdom är större problem där 
lösningar är svåra att finna ekonomiskt och politiskt. Att förklara skolors 
problem med elever som inte når upp till målen med svårlösta problem kan 
skapa alltför stora nya problem som kräver en lösning. Därför kan föreslagna 
orsaker hamna i policydokument även om de inte är de primära. Istället lyfts 
förklaringar fram som anses vara möjliga att göra något åt. Martin Thrupps 
analys av problemformuleringar av skolor i problemområden i England och 
Nya Zeeland visar hur behovet av möjliga lösningar och förklaringar till 
problemen skapade vad han benämner ”Politics of blame”.85 Istället för att 
diskutera segregation och fattigdom i de utsatta områdena fokuserades lärar-
nas kompetens och misslyckanden med att få eleverna att klara av skolan. 
Enligt Thrupps resonemang är orsaken att problemen med segregation och 
fattigdom är för omfattande och politiskt/ekonomiskt omöjliga att göra något 
åt.  

Segregationsproblematiken diskuteras inte i de betygspolitiska dokumenten i 
relation till hur denna ska kunna lösas utan det stannar vid ett konstaterande 
av problemet. Med tanke på att lösningar på problemet måste vara möjliga 
att genomföra framstår tystnaden kring problemet segregation i linje med 
”Politics of blame” som ett uttryck för att det är ett problem som inte anses 
möjligt att lösa. 

Likvärdighet genom stramare koppling 
Efter att ha studerat betygsystemets huvudsakliga problemområden ovan 
visar det sig att diskursen om betygen i hög grad fokuserar likvärdigheten i 
ljuset av elevernas framtida möjligheter till studier.86 Som vi såg är det sam-
tidigt likvärdigheten som framhålls som det största problemet i betygsyste-
met. Det är också likvärdigheten som framstår som viktigast ur rättsäkerhets-
synpunkt. Betydelsen av jämförbara och rättvisa betyg för elevens framtid 
lyfts explicit fram, vilket hade nedtonats inför betygsreformen 1994. Att 
betygen som urvalsinstrument minskat vid högskolorna stämmer i vissa un-
dantagsfall, men i och med valfriheten och decentraliseringen av skolan har 
betygens inflytande över elevers möjlighet att ta del av denna valfrihet istäl-
let ökat betygens betydelse inför gymnasievalet. Att garantera likvärdighet 
uttrycks som en skyldighet för skolan.87 Föreställningen om betygens peda-
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gogiska funktion är tydlig. Den ska vara ”ett hjälpmedel att bedöma hur 
långt i utvecklingen eleven nått i relation till målen. Detta innebär för be-
tygssystemet att det skall främst vara ett verksamt pedagogiskt instrument.”88 
Här uttrycks en önskan att betygen ska fungera på två plan, dels på ett över-
gripande plan utanför skolan i form av kvitto och mätinstrument, dels inom 
skolan i det dagliga arbetet som ett pedagogiskt verktyg.  

Likvärdighetens betydelse i diskursen är dock överordnad. Det är dessutom 
en komplicerad likvärdighet i en skolpolitisk kontext. Å ena sidan ifrågasätts 
likvärdigheten när den kopplas till betygen. Å andra sidan hanteras likvär-
digheten i betygsystemet som självklar. Diskursen fokuserar läraren som den 
svaga länken med avseende på rättvis och likvärdig bedömning. Det är när 
den sociala praktiken kopplas till idén om betyg som tilltron upphör. Betyg-
systemet som formellt reglerande institution, blir i det fallet fundamental och 
ifrågasätts inte, medan läraren som omsätter institutionen till handling, och 
utan vilken betygsystemet inte skulle ha någon social konsekvens, ifråga-
sätts. Relationen mellan regelverk och praktik är tydlig i sin hierarki. Det 
finns en grundläggande föreställning där det är de formella reglerande struk-
turerna som utgör institutionens självklara (och i stort sett oemotsagda) san-
ning om hur det bör vara. Det är genom att stärka denna som problem med 
betygens bristande legitimitet kan lösas. Detta är i linje med hur den traditio-
nella institutionalismen såg på relationen mellan de formella strukturerna 
och den dagliga verksamheten, där de formella strukturerna direkt ”styr” 
praktiken. Nyinstitutionella teorier ifrågasätter denna självklara koppling. 
Dessa poängterar omständigheten att ökad styrning och kontroll av den dag-
liga verksamheten kan ha motsatt effekt än vad som avsetts. Ett annat pro-
blem är att det inte är självklart att effektiviteten gynnas av att de formella 
strukturerna stärks genom en stram koppling mellan dessa och den dagliga 
verksamheten. 

I den skolpolitiska diskursen om betyg uttrycks en misstro mot lärarnas be-
tygsättande praktik.  

Det finns bland många lärare en okunskap om kursplaner och betygskriterier 
vilket leder till stora skillnader i betygssättningen. […] Skolverket har även 
funnit att det finns skolor som för att gynna egna elever medvetet agerar i strid 
med de bestämmelser som har till syfte att säkra en likvärdig betygssättning.89 

Citatet är ett uttryck där misstron är uppenbar och manifesterar föreställ-
ningen om lärarens godtyckliga betygsättning på ett sätt som, likt det första 
citatet i kapitlet, kan ses som uppseendeväckande eftersom Skolverket är den 
myndighet som ansvarar för skolan. Däremot är det i den skolpolitiska dis-
kursen tydligt att en föreställning om en möjlig likvärdighet i betygsättning-
en finns. Texterna uttrycker en tilltro till betyg som fenomen. Att betygsätta 
likvärdigt utifrån ett institutionaliserat regelverk framstår som möjligt. Var-

                                                      
88 SOU 1992: 86, s. 46. (Den felaktiga ordföljden förekommer i utredningen) 
89 Skolverket, 2002 
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för detta inte sker beror inte på en bristande tro på betygens funktion som 
urvalsinstrument och pedagogiskt verktyg. Legitimiteten brister i betygsätt-
ningens sociala praktik, vilket i första hand förklaras med lärarnas bristande 
förmåga, eller rent av medvetna brott mot betygsystemet, och i andra hand 
av att systemet är otydligt formulerat. Resultatet blir en retorik med karaktär 
av ”Politics of blame”. 

Det målrelaterade betygsystemets godkändgräns framställs som ett problem. 
Godkändgränsen ifrågasätts främst i och med lärares benägenhet att vilja 
godkänna elever trots att de egentligen vet att de inte nått upp till målen. I 
detta fall är det inte lärarens brist på kunskap om betygssystemet som är 
problemet utan att de inte följer de regler och lagar de är satta att följa. Om 
denna iakttagelse kopplas till tvetydigheten i förväntningar på välfärdsinsti-
tutioner, tydliggörs läraruppdragets problematiska relation till de reglerande 
strukturerna och den dagliga verksamheten.  

En grundläggande föreställning genomsyrar policydokumenten, nämligen att 
betygsystemet skulle kunna användas för att åtgärda problemen med likvär-
digheten i skolan. Ifall tydligare formuleringar i hur betygsättningen ska 
genomföras skapas, ifall kursplanerna också i ökad utsträckning reglerar 
ämnesstoffet, ifall betyg sätts tidigare och ifall fler kontroller av lärarens 
betygsättning sker genom företrädelsevis nationella proven, kommer elevens 
rättsäkerhet stärkas. En betygsreform med en ny betygsstege genomförs. 
Ytterligare en lösning på denna bristande tilltro är inspektioner av skolans 
dagliga verksamhet. Dessa observationer kopplat till den förskjutning, eller 
breddning, av betygens funktion som uttrycks genom offentliggörande av 
betyg och utvärderingar genom betygsättning av elever på lärare och skolor, 
är tecken på en stramare koppling mellan regelverk och praktik via betygsy-
stemet.  
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4. Metodologi och material 

I följande studie fokuseras alltså betygsystemet, eller snarare relationen mel-
lan betygsystemet och dess sociala praktik - betygsättningen. Som institution 
betraktad är denna del av skolan kanske den mest formellt reglerade. Betyg-
systemet består av ett formellt regelverk som både är styrande och vägledan-
de för skolpraktiken. Hur betyg ska sättas, när och på vem formuleras i sko-
lans styrdokument och utvecklas i ett flertal rapporter, utredningar och före-
skrifter. Betygsättningens egenskap av institutionaliserad social praktik på-
pekas återkommande i skolpolitiska dokument om betyg. 

Betygsättning och utfärdande av slutbetyg utgör med hänsyn till sina rätts-
verkningar en form av myndighetsutövning. Beslut som innefattar myndig-
hetsutövning kräver stöd av lag eller annan författning. 90 

Formuleringen ovan belyser hur betygsättningen som praktik explicit kopp-
las till samhällets formella reglerande system. Citatet uttrycker en syn på 
institutionen i termer av reglering.91 Samtidigt antyder också citatet betygens 
rättsliga verkningar för dem som betygsätts – eleverna. I det förra kapitlet 
såg vi att frågan om betygsättningens rättssäkerhet och likvärdighet domine-
rat skoldebatten. Trots att även kursinnehåll och tidsaspekter regleras i styr-
dokumenten, är det betygsättningen som lyfts fram när rättssäkerhet, likvär-
dighet och lärarnas profession debatteras. Frågan är hur de som verkar i sko-
lan, lärarna, ser på dessa aspekter av deras betygsättning.  

I detta kapitel kommer de metodologiska grundantaganden som analysen 
bygger på presenteras och den narrativa analystekniken förklaras. I ett första 
steg diskuteras idéer som analysobjekt i en institutionell analys av betygsy-
stemet. Sedan beskrivs diskursbegreppet och hur diskursanalys som metod 
används i studien. Metoden är en narrativ diskursanalys, vilket medför att 
lärarnas berättelser om sin betygsättning kommer att förstås som en väg till 
meningsskapande. Relationen mellan mening och handling ligger till grund 
här och den narrativa metoden är sålunda ett sätt att ”komma åt” detta me-
ningsskapande. Därefter kommer en genomgång av den narrativa diskurs-
analysen och en diskussion om hur ett narrativ definieras. Här presenteras 
Greimas narrativa semantik som är det analysverktyg som i första hand an-
vänds. Slutligen diskuteras de empiriska valen och hur materialinsamlingen i 
form av fokusgruppsintervjuer genomförts. 

                                                      
90 Skolverket, 2008 
91 Jmf. den reglerande pelaren ovan i kapitlet De institutionella pelarna. 
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Idéer som analysobjekt 
Jag har inte för avsikt att beskriva skolan utifrån vad betygen ”verkligen är” i 
exempelvis relation till samhället eller i ett historiskt perspektiv. Lärarnas 
berättelser om sin betygsättning blir istället en väg till att förstå hur betyg 
görs meningsfulla i en skolkontext. Det sätt varpå vi talar om ett fenomen 
erbjuder med denna ansats en möjlighet till förståelse av de idéer vi har om 
detta. Det grundläggande antagandet är att skolan aldrig är ”fastställd” utan 
under ständig förhandling mellan samhället och individerna som utgör den. 
Detta får också sociala konsekvenser genom att mening och handling på så 
sätt kopplas samman. Att föreställningar om ett fenomen kommer att påver-
ka hur vi agerar i relation till detta, i bemärkelsen att vi i vårt handlande ut-
går ifrån den mening vi tillskriver handlingen, går att koppla tillbaka till 
Weber och hans diskussion om relationen mellan mening och handling. 
Inom diskursteorin är denna relation central vilket kommer att diskuteras 
nedan i kapitlet Diskurs och diskursanalys.  

En fråga, eftersom idéer inte är något materiellt eller direkt observerbart, är 
hur man får fram empiriskt övertygande stoff för teorierna om hur idéer på-
verkar institutioner, policyskapande och den sociala praktiken i den dagliga 
verksamheten. En genomskinlighet och tydlighet i studiens empiriska analys 
blir nödvändig. Ett grundantagande här är att lärarnas meningsskapande 
kommer att påverka hur de agerar i den dagliga verksamheten.92 Ett sätt att 
förstå den mening lärarna tillskriver sin sociala praktik är att analysera me-
ningsskapande via språket. Tanken att språket kan vara en väg till insikt om 
individers föreställningar om verkligheten ligger till grund här, vilket kan 
härledas till diskursanalysen som metod och socialkonstruktivismen som 
teori.  

Genom min teoretiska förankring ser jag på institutioner som mer än ett re-
glerande system som ”styr” en verksamhet. Istället analyserar jag betygsy-
stemet med utgångspunkt i den sociologiska och diskursiva nyinstitutiona-
lism som intresserar sig för idéer om och inom en institution. Relationen 
mellan det reglerande systemet och den dagliga verksamheten problematise-
ras genom att regleringens påverkan på den dagliga verksamhetens praktik 
inte ses som självklar. Istället finns det flera aspekter som gör att den dagliga 
verksamheten kommer att skapa rutiner och regler som inte är en förlängning 
av den struktur de formellt sett är satta att följa. Således kan man i en analys 
av en institution inte ta för givet att det som utåt sägs att den gör, faktiskt 
också görs. Den nyinstitutionella teoribildningen är intresserad av motsätt-
ningen mellan teori och praktik. Men att sedan dessutom gå ut och studera 
praktiken är inom nyinstitutionell forskning långt ifrån lika vanligt som att 

                                                      
92 Se diskussion om relationen mellan mening och handling ovan i kapitlet De institutionella 
pelarna 
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studera de institutionella ramarna. Jag menar att även den dagliga verksam-
heten borde studeras i större utsträckning.  

Vilka idéer om betyg som finns och verkar i den dagliga verksamheten i 
skolan, kommer jag att analysera med hjälp av intervjuer. Lärarnas utsagor, 
representerar praktiken, det dagliga arbete som sätter betygsystemet i verket. 
Eftersom det inte är den betygsättande praktiken per se jag har som syfte att 
beskriva eller jämföra med ett regelverk, vilket hade krävt ett mer etnogra-
fiskt förhållningssätt till min empiri, lämpar sig istället intervjuer. Lärarna 
formulerar sig i berättelser om sin dagliga verksamhet i skolan. Genom det 
ligger den narrativa analysmetoden nära till hands.93 Jag intresserar mig så-
ledes för betygen som institution och inte för hur betygsättningen praktiseras 
”på riktigt”. Däremot kommer föreställningar om praktiken studeras. Nedan, 
i kapitlet Intervjuer, kommer jag att gå närmare in på hur intervjuerna 
genomfördes. I det avsnitt som följer avser jag först att diskutera diskursana-
lysen som metod och teori. 

Diskurs och diskursanalys 
Diskursanalysen gör det möjligt att visa hur föreställningar om ett fenomen 
(exempelvis betyg) manifesteras genom språket. Språk ses inte som neutralt 
och skilt från de normer och den förståelse individer har om ett fenomen. 
Istället ses språkliga utsagor som ett uttryck för dessa. Diskurs ses här som 
en fixering av utsagors betydelse inom ett visst område. Diskursen uttrycker 
alltså ett visst sätt att förstå världen. Diskursanalys består av en mängd me-
toder och teorier där språkanvändning analyseras utifrån olika frågeställ-
ningar. Diskurs är inget entydigt begrepp och det hanteras olika mellan olika 
discipliner likväl som inom dessa. I det här fallet kommer jag att använda 
mig av begreppet diskurser där jag även skulle ha kunnat använda mindre 
omstridda, men lika komplexa, begrepp som idéer eller föreställningar.94 
Anledningen till att jag ändå väljer att använda diskursbegreppet är att det 
poängterar kommunikation och handling.  

I diskursanalysen är maktaspekten och de sociala konsekvenserna av diskur-
ser centrala, vilket också synliggörs i det perspektiv som anläggs i denna 
analys av betygsystemet. Ett diskursanalytiskt angreppssätt förenat med ny-
institutionell teoribildning, möjliggör en koppling mellan meningsskapande 
och hur kognitiva scheman auktoriseras och ses som ”sanningar”. Diskurs-
begreppet förenar enligt Foucault makt och kunskap genom att det är i ”ve-

                                                      
93 I kapitlet Narrativ analys kommer jag redogöra närmare för denna metod och dess relevans 
för min analys av intervjuerna med lärare. 
94 Jag ser dessa två termer som i huvudsak synonyma. Däremot kan en viss nyansskillnad 
existera där begreppet föreställningar placerar sig på en djupare nivå av vårt medvetande. En 
idé om något kan vara ett explicit uttalande där en åsikt framförs. En föreställning är sällan för 
individen medveten utan befinner sig på en mer oartikulerad nivå av medvetandet.  
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tandet” som det vi håller för sant kommer till uttryck i samhället. Vad som 
anses som möjligt och eftersträvansvärt utifrån de föreställningar vi har om 
ett fenomen, kommer att påverka hur vi agerar i relation till detta. På samma 
sätt har en utsaga inte möjlighet att existera oberoende av andra (explicita 
eller implicita) utsagor eller den situation där den förekommer. En utsaga 
samexisterar med samhället och kommer att byta betydelse när dess sam-
manhang förändras.95 Här finns en maktaspekt där vad som anses legitimt 
och möjligt att säga, likväl som vem som anses ha rätt att tala, är villkorat av 
det sammanhang där en diskurs formeras. Makt är dock inget som utövas av 
någon utan är istället det som definierar vad som anses som rätt och sant. 
Foucaults maktperspektiv kopplar samman makt och handling. Makt handlar 
om begränsningar och möjligheter och pekar ut vad som är möjligt och inte. 
Relationen mellan makt och vetande är central för Foucault. Vad som enligt 
Foucaults maktperspektiv kan ses som ett problem i samhället måste således, 
för att anses vara värdigt att komma upp på agendan, anses vara giltigt och 
relevant utifrån de dominerande sanningsanspråken. Att tränga igenom for-
muleringar i stadgar, protokoll och uttalanden visar Foucault är ett verktyg i 
syfte att komma åt den makt som utövas genom dessa. Det är alltså inte insti-
tutionerna i sig som utövar makt utan makten använder sig av dem.96 

Foucault menar att diskurser har en underliggande oartikulerad ”sanning” 
eller ett ”varande” men som täckts över eller tystats ner av just den diskurs 
som texten föddes inom.97 Genom att studera språket kan man komma åt 
detta diskursiva landskap. De strukturer som diskursen får oss att agera inom 
har uppkommit ur diskursen och kommer att bekräfta densamma. Vi skapar 
dessa strukturer och kommer även att styras av dem. Vi lär oss/skapar kate-
gorier och regler som å ena sidan hjälper oss att få en överblick och sortera 
tanken, men å andra sidan placerar dessa kategorier in företeelser i konstruk-
tioner som egentligen inte har med själva företeelsen att göra. Genom att 
placera in företeelser i kategorier, som ofta är hierarkiska, kommer även 
normativa föreställningar skapas om dem. En relation mellan hur vi talar om 
en företeelse och hur vi kommer att agera i relation till denna etableras alltså 
hos Foucault. 

Skolans roll och position i samhället är föränderlig över tid. Från att ha varit 
en skola för vissa har den svenska skolan under de senaste årtiondena ut-
vecklats till en skola för alla, en rättighet och en skyldighet. Detta har givet-
vis påverkat de värderingar som omger skolan som institution och de sociala 
positioneringar som är möjliga att inta i relation till skolan. Att ta studenten 
idag medför exempelvis andra sociala positioner och kopplas till andra vär-
den än under tidigt 1900-tal. Diskurser står inte isolerade i relation till detta. 
Foucault visar hur dessa förändras över tid och kommer att påverka hur vi 

                                                      
95 Foucault, Michel, 2002, s. 124-129 
96 Foucault, Michel, 1987, s. 251 
97 Foucault, Michel, 2002 
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ser på individer och samhälleliga företeelser som exempelvis straff, veten-
skap och utbildning. Han påtalar diskursernas formeringssystem som bero-
ende av relationer till andra ”institutioner, tekniker, socialgrupper, förnim-
melseorganisationer, förhållanden mellan olika diskurser”, vilka etableras 
genom den diskursiva praktiken.98 En diskurs formeras utifrån ett antal rela-
tioner mellan utsagor. Dessa kommer också att reglera praktiken. Men på 
samma gång formerar också denna praktik relationerna. 

Att i dess särskilda individualitet beskriva ett formeringssystem innebär alltså 
att karakterisera en diskurs eller en grupp av utsagor genom regelbundenheten 
i en praktik.99 

Hur en diskurs formas i de olika utsagorna är beroende av hur de binds 
samman av en regelbundenhet. Denna regelbundenhet kan vara att begrepp 
(exempelvis begreppet betyg) används på liknande sätt vid upprepade tillfäl-
len. Hur vissa begrepp ständigt återkommer och på vilket sätt de gör det utan 
att ifrågasättas, kan visa den mening det talande subjektet tillskriver detta. 
Diskurser går att finna i de processer där mening skapas. Foucault menar att 
de bindningsregler som binder samman olika utsagor med varandra är dis-
kursens existens-, men också förändringsvillkor. De diskursiva formationer-
na som skapas i och med denna regelbundenhet, kommer att utgöra den 
”sanningsregim” som reglerar vårt sätt att tala om världen och människor-
na.100 Diskursen styr vad som anses möjligt att säga, av vem och med vilken 
auktoritet. Den reglerar vad som kan anses förnuftigt och relevant i en viss 
kontext. Genom detta synsätt kommer jag att studera svensklärares utsagor 
om sin betygsättande praktik. I analysen studeras den regelbundenhet de 
formerar sina utsagor med, likväl som de relationer dessa utsagor har till 
andra beståndsdelar i berättelserna, i syfte att komma åt den mening de till-
skriver sin praktik.  

Vårt sätt att tala om något ses således inte i denna ansats som neutralt och 
oberoende av den kontext där uttalandet sker. Istället kommer, enligt 
diskursteorin, det sätt som vi talar på att påverka hur vi uppfattar vår om-
värld och även hur vi kommer att agera däri. Diskursanalysen är intresserad 
av hur vi talar om något eftersom det sätt varpå vi talar om en företeelse 
kommer att konstituera densamma. Diskursanalysen frågar sig varför en viss 
utsaga förekommer och inte någon annan istället. I en diskursiv analys kan vi 
få en bild av vad som är möjligt att säga, tänka och göra och eventuellt på så 
vis också vad som inte är möjligt. Men det är i den diskurs utsagan befinner 
sig eller befann sig inom, som detta regelverk lever. Genom detta är existen-
sen av en social verklighet i diskursanalysen en ofrånkomlig del av studiet 
av språket. Den är i själva verket hela meningen med studien, objektet för 
den. 

                                                      
98 Foucault, Michel, 2002, s. 92ff 
99 Foucault, Michel, 2002, s. 94 
100 Börjesson, Mats, 2003, s. 34 
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I denna studie använder jag diskursbegreppet som 1) föreställningar om be-
tyg vilka manifesteras i texter och tal om betygen. Dessa språkliga utsagor 
kan analyseras i syfte att greppa den mening som tillskrivs en social företeel-
se som betyg. Jag ser genom detta diskurser som 2) att de producerar ”san-
ningar” eller ”myter” vilka reglerar hur det är möjligt att tala om betygen och 
inte. Och slutligen som 3) existerande inom ett diskursivt fält101 där en viss 
diskurs om betyg dominerar, vilket reglerar individers praktik. Med begrep-
pet diskurs avses alltså de språkliga mönster som i ett visst sammanhang 
reglerar hur vi förstår, talar och skapar mening. Genom detta ser jag alltså 
diskurser både som något som omger de individer som befinner sig inom det 
diskursiva fältet, men också som något individerna däri har internaliserat. 
Trots detta ser jag inte diskurser som något vi är ”fångade” i utan möjlighet 
till förändring. Det finns förvisso en dominerad diskurs men den är inte iso-
lerad från omvärlden och oberoende av andra omkringliggande diskurser och 
institutionella omständigheter. Makt och dominansförhållanden kan föränd-
ras inom en institution likväl som en institutions samhälleliga förutsättning-
ar, vilket givetvis kommer att påverka hur vi ser på institutionen och dess 
roll i samhället och för individen.  

Även om vi ser på betyg (betygsystemet och dess sociala praktik) som en 
enhet som går att avgränsa från andra enheter och som innefattar en diskurs 
om betygen, betyder det alltså inte att denna är avskild från andra institutio-
ner och diskurser som den sätts i relation till. Skolan med sitt betygsystem 
står inte isolerad i sin diskursiva formering. Istället är den hela tiden i rela-
tion med sin omvärld. När, som vi tidigare diskuterat, betyg blev ett urvals-
instrument förändrades givetvis relationen mellan betygen och utbildningen. 
Ur denna förändring förändrades då även betygens värde och sociala funk-
tion. Diskursen om betyg blir det meningssystem som kommer att ordna och 
reglera hur vi ser på betyg och dess sociala praktik i skolan.  

Som diskuterats ovan, kommer lärarnas utsagor om betygsystemet att analy-
seras i ett nyinstitutionellt perspektiv med fokus på den mening lärarna till-
skriver sin sociala praktik. Utsagorna kommer i först hand att analyseras via 
Greimas strukturella semantik (se kapitel Strukturell narrativ semantik). 
Men eftersom syftet är att förstå lärarnas betygsättande praktik i relation till 
det reglerande systemet, har jag en bredare definition av diskurser än den 
mer strukturellt språkligt inriktade som Greimas representerar. Greimas se-
mantiska analys med ett perspektiv på meningsskapande kommer i studien 
att kombineras med en förståelse av diskursbegreppet utifrån Foucault. 

                                                      
101 Ett diskursivt fält här är de utsagor som har betygsystemet och dess sociala praktik gemen-
samt. Det kan vara skolpolitiska dokument, debattartiklar och berättelser som handlar om 
betyg på något sätt. Ofta verkar flera olika, inte sällan motstridiga, diskurser om ett fenomen  
inom ett diskursivt fält. 
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Narrativ analys 
Organisationsforskaren Barbara Czarniawska för tillbaka traditionen av nar-
rativa studier till de tidiga litterära analyserna av Bibeln, Talmud och Kora-
nen.102 En narration, en berättelse, behöver däremot inte vara skönlitterär. 
Texter i de flesta genrer och sammanhang, likväl som muntligt tal, kan stu-
deras som berättelser. Detta angreppssätt kan, menar Czarniawska, med för-
del användas i samhällsstudier, inte minst inom organisationsanalysen.103 
Berättelser om organisationen är inte bara berättelser om organisationen utan 
även berättelser som organiserar. Liksom i diskursteorin anses språket både 
producera och reproducera våra föreställningar om verkligheten.  

För att förstå mänskligt beteende måste vi också förstå intentionerna bakom 
och för att göra det måste vi förstå det sammanhang där de har mening. Vår 
förståelse av oss själva och vår samtid formuleras ofta i form av berättelser. 
Det är genom dessa vi gör samhället begripligt.104 Här finns tydliga parallel-
ler till diskursanalysen som metod, vilken fokuserar språket och menar att 
det är genom språket vi förstår och skapar vår verklighet. När man beskriver 
en händelse eller företeelse behövs en struktur eller ett ”schema” för att de-
larna ska skapa en logik ur vilken lyssnaren kan förstå vad det är som berät-
tas. Hur denna struktur ser ut, likväl som hur man väljer ut berättelsens be-
ståndsdelar, blir påverkade av den föreställning vi har av hur man ska berätta 
och vad som anses vara intressant.105  

Vad är då ett narrativ? Det finns olika ”strikta” ståndpunkter om vad som 
kan betraktas som ett narrativ, alltifrån tanken att allt omkring oss kan ses 
som narrativ (då i direkt överföring från begreppet berättelse) till tydliga 
kriterier av början, slut och intrig. I ett första steg ser jag här en berättelse 
som något som uttrycks språkligt via tal eller text. Narrativet är inte historien 
i berättelsen utan snarare själva berättandet. Narrativet organiserar berättan-
det bland annat genom förekomsten av olika aktörer (i kapitlet Strukturell 
narrativ semantik diskuteras begreppet aktör utifrån Greimas terminologi). 
Narrativ kan ses som en organiserande struktur som sammanbinder erfaren-
heter som innehållsfragment till kommunicerbara och begripliga berättelser. 
Med narrativ skapas en helhet av de erfarenheter som används i syfte att göra 
något begripligt för individen som berättar likväl som för lyssnaren. Det som 
formuleras ska alltså ha någon mening för berättaren. Händelser väljs ut och 
formuleras så att de får mening i ett visst sammanhang. Det som berättas 
organiseras vidare kring en intrig. Denna håller samman historien. En klas-
sisk intrig är livsberättelsens ”vem jag var och den jag blev” som organiseras 
kring olika viktiga (meningsfulla) händelser som i ett kausalsamband begrip-

                                                      
102 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 1 
103 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 38 
104 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 4, 11 
105 Här finns uppenbara tecken på släktskap, i synen på relationen mellan förståelser och 
handling, mellan den narrativa metodologin och institutionsteorins kognitiva pelare.  
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liggör individens utveckling till den hon är. Den narrativa analysen används 
därför inte sällan vid identitetsstudier. Ytterligare en aspekt av intrigen är att 
alla händelser som kopplas till denna inte har samma (eller någon alls) rele-
vans för intrigen.106 

Även den icke-fiktiva berättelsen har en intrig som berättelsen kretsar kring, 
med den skillnaden från den fiktiva berättelsen, att de narrativa händelserna 
har en koppling till berättarens verklighet, de har hänt (åtminstone i berättel-
sen om inte i en ”objektiv” bemärkelse). En skillnad är att den icke-fiktiva 
berättelsen för det mesta inkluderar personer som berättaren själv, läsa-
ren/lyssnaren och andra relaterade individer och företeelser. Ytterligare en 
skillnad är att berättelsen även måste vara rimlig och trovärdig. Det måste 
finnas någon sorts förbindelse mellan berättelsen och berättarens erfarenhe-
ter, eller den mening berättaren kopplar till dessa. Däremot är denna mening 
givetvis inte okomplicerad. Exempelvis är det ofta skillnader och konflikter 
mellan olika berättelser om samma händelse. 107  

På samma vis kan man analysera intervjumaterial. Hur kommer det sig att 
respondenterna svarar så som de gör, varför nämns vissa saker och varför 
utelämnas annat, hur beskriver de sig själva osv. är exempel på frågor man 
kan finna möjliga förklaringar på i analyser av intervjuer. För att berättelsen 
ska få en betydelse och överhuvudtaget bli meningsfull förankras den i den 
kontext där den framställs. Genom det kan berättelserna också säga oss nå-
got om det samhälle/sammanhang de existerar i. Betydelse formas i ett 
sammanhang, inte minst inom vissa maktkonstellationer. Studiet av narrativ 
anses av utövarna således frambringa insikter om samhället och politiken. 
Detta är ett av flera skäl som talar för narrativanalys.108 

Samtidigt blir själva kontexten, den verklighet berättelsen befinner eller be-
fann sig i, den ”scen” eller plattform som den utspelas på. I berättelsen finns 
alltså flera nivåer som vi kan dekonstruera och analysera. På så vis blir min 
första anhalt i analysen att tematisera intervjuerna, vilket också är ett veder-
taget första steg i en diskursanalys. Det ger en insyn i vad det är som anses 
som viktiga komponenter i berättelsen. Berättelsen organiserar sig kring en 
intrig som kan formuleras på olika sätt och genom det få olika betydelse. 
Hur berättelsen formuleras kommer att skapa olika meningssamband mellan 
orsak och verkan.109 Man kan dela upp den narrativa analysen i två delar: 1) 
en mer övergripande del där vad som berättas ligger i fokus, själva historien 
och 2) en diskursiv del där fokus är på hur denna historia berättas110.  

Anthony Giddens begrepp ”den dubbla hermeneutiken” är applicerbar på 
den metod jag använder mig av. Han menar att man som forskare måste för-

                                                      
106 Steinmetz, George, 1992, s. 498 
107 Steinmetz, George, 1992, s. 501 
108 Robertson, Alexa i Bergström & Boréus, 2005, s. 221 
109 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 7 
110 Robertson, Alexa i Bergström & Boréus 2005, s. 230 
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hålla sig till den sociala värld som de individer man möter har en föreställ-
ning om. Forskaren kommer sedan med ett vetenskapligt förhållningssätt, 
rekonstruera dessa beskrivningar. Forskaren kommer genom sina egna ve-
tenskapliga tolkningar fördjupa förståelsen av berättelserna. Det blir alltså en 
dubbel process. Först tolkas världen genom de berättelser jag som forskare 
får berättade för mig, sedan tolkas dessa genom min egen vetenskapliga an-
sats. Det blir en vetenskaplig tolkning av människors tolkningar. I slutändan 
blir dessutom min text en berättelse i vilken jag själv är en viktig kreatör.111 

Jag vill också poängtera att den narrativa metoden liksom de flesta andra 
kvalitativa metoder, inte har som mål att skapa generaliseringar. Det är gi-
vetvis inte mitt syfte att genom intervjuerna och textmaterialet slå fast ”san-
ningen” om vad betyg är eller anses vara. Däremot kan vi, är min förhopp-
ning, få en större inblick i och kunskap om hur betyg används och vad för 
idéer som finns om betyg i skolan idag. Förhoppningen är vidare att jag med 
stöd i den nyinstitutionella teoribildningen ska kunna koppla samman dessa 
berättelser till ett större teoretiskt sammanhang. 

Intervjuerna med lärarna kommer att analyseras som berättelser. Jag sympa-
tiserar med Czarniawskas syn där olika framställningar av en intrig ger olika 
beskrivningar av en händelse eller företeelse. Hon använder en modell där 
forskaren först ska frammana förutsättningar för berättande och sedan tolka 
dessa utifrån vad som berättas och hur det berättas. Berättelsen dekonstrue-
ras, analyseras och rekonstrueras. Slutligen relateras rekonstruktionen till 
andra berättelser.112 I mitt fall kommer jag att analysera lärarnas berättelser 
utifrån en narrativ analys och relatera dem till tidigare forskning och policy-
dokument om betyg och betygsättning.  

Strukturell narrativ semantik 
Jag kommer i den narrativa analysen av intervjuerna använda mig av en ana-
lysmodell som i mycket utgår från Algirdas J Greimas strukturella semantik. 
Ett narrativ är den princip som organiserar berättelsen, alltså en reducering 
av berättelsens innehåll samtidigt som dess meningsskapande vidgas från 
vad som sägs till hur det sägs. En narrativ analys blir ett sätt att åskådliggöra 
diskursen. Två analysverktyg kommer att användas: den semantiska kvadra-
ten och aktantmodellen. Den semantiska kvadraten är en tankefigur där ett 
elements betydelse i en berättelse bygger på dess position gentemot andra 
element i samma berättelse.113 Det uppstår i lärarnas berättelser begreppsliga 
motsatspar som går att koppla till varandra genom negationer eller motsatser. 
Det blir en dikotomi mellan positivt laddade och negativt laddade företeel-
ser. Det är dessa par Greimas menar att berättelsens mening organiseras 

                                                      
111 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 55 
112 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 15 
113 Katilius-Boydstun, Marvin, 1990, s. 3, Greimas, Algirdas J, 1966, s. 22-29, 32-34 
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kring. I Greimas analysmodell finns ett grundantagande att språkets mening 
inte är något mystiskt ogreppbart som bara existerar ”av sig själv”. Istället 
går mening att fånga och förstås som en systematisk men omedveten verk-
samhet i individers medvetande.114 Greimas semantik syftar till att förstå 
textens ”meningsfulla helhet” (Greimas term är totalité de signification).115 
Han söker förena språkvetenskapens analys av språkets form med en analys 
av dess meningsskapande via narrativ. Narrativ hanteras som ett sätt att ska-
pa mening, eller som ett sätt att strukturera detta meningsskapande.116 Efter-
som det är via språket narrativet skapas är det via språket vi kan greppa eller 
fånga (Greimas term är saisir) denna mening. 

This is precisely Greimas’s semiotic project, the ‘theoretical mediation be-
tween narrative forms and linguistic forms of sentential dimensions’, what he 
calls ‘an attempt to shed a little light upon the relations which can exist be-
tween discourse and the sentence, between discursive linguistics and senten-
tial linguistics’. 117 

Semantik är för Greimas en väg att synliggöra meningsskapandet. 

Kärnan i Greimas teoribygge är systemet av binära oppositioner. Exempelvis 
blir debatten om likvärdiga betyg inte meningsfull ifall inte det olikvärdiga 
betyget finns, om inte explicit så i alla fall implicit, som något att ta avstånd 
från. De binära oppositionerna skapar en ”semantisk kvadrat” där ett par av 
motsatser (Greimas benämner dem med abstraktionerna S1 och S2) befinner 
sig i en semantisk struktur (S). Dessa kan bara ges mening i relation till var-
andra, samtidigt som de är åtskilda eftersom de är varandras motsats. I vårt 
exempel ovan kan likvärdiga betyg (S1) sättas i relation till olikvärdiga be-
tyg (S2). S1 och S2 benämner Greimas ”semer”. ”Semer” är hans term för 
Saussures ”elements différentiels” ur vars teoribygge Greimas skapat sin 
modell.118 Motsatsparen har också negativa semer (S1´ och S2´) utifrån en 
motsatt semantisk axel S´. Ett exempel skulle kunna ses ut enligt figur 1. Här 
sätts liv och död mot varandra i S1 och S2. Men liv får inte bara sin betydel-
se i sin motsättning till död utan också från en motsättning till allt som är 
icke-liv. Deras negationer blir då Icke-död (S2´) och Icke-liv (S1´).  

                                                      
114 Schleifer, Ronald, 1987, s. 8 
115 Culler, Jonathan, 1997, s. 76, Schleifer, Ronald, 1987, s. 67 
116 Greimas, Algirdas J, 1987, foreword xi 
117 Schleifer, Ronald, 1987, s. 84 
118 Greimas, Algirdas Julien, 1966, s. 22 
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Figur 1. Greimas semantiska kvadrat 

Men de nedre negationerna av S1 och S2 behöver inte uttryckas i icke-form. 
I en berättelse kan negationer till ett dikotomiskt begreppspar uttryckas i nya 
begrepp. I analysen utgår man från det motsatspar som kan ses som det 
övergripande. Exempelvis kan liv och död ha sina negationer i samma se-
mantiska kvadrat i begrepp som ljus och mörker eller glädje och sorg (bero-
ende av berättelse). Om vi ser liv och död som det övergripande motsatsparet 
börjar man analysen med att finna de kontexter vilka innehåller dessa. Ge-
nom det kan man finna andra begreppspar som utgörs av dessa kvalifikatio-
ner och kan leda analysen vidare till att skapa ett system av dikotomier där 
olika begrepp associeras med varandra genom att befinna sig på samma ver-
tikala axel. I en berättelse finns alltså flera ”semantiska kvadrater” vilka kan 
läsas var för sig. Men för en djupare dimension av berättelsen bör de läggas 
efter varandra och läsas uppifrån och ner utifrån var sin vertikala axel: Liv-
Ljus-Glädje respektive Död-Mörker-Sorg. 

Den semantiska strukturen blir som mest dynamisk om man betraktar rela-
tionerna som övergångar, transformationer. Utgångspunkten är egentligen 
endast möjlig ifall den placeras i något av de övre hörnen S1 eller S2.119 Då 
skapas en övergång från liv till död via icke-liv (S1-S1´-S2) i en berättelse 
om ”att dö”. Transformationen blir intressant i berättelsen eftersom den kan 
illustrera hur berättelsen görs begriplig genom att rörelsen inte går direkt 
från liv till död utan kompletteras med en övergång. Detta bildar ett narrativ. 
Genom en narrativ analys söker Greimas fånga ”Den meningsfulla helhe-
ten”, vilket jag ser som kopplat till diskursbegreppet. Delarna bildar helheten 
som bestämmer delarna. 120 

Greimas har med inspiration av den ryske formalisten Vladimir Propp ut-
vecklat en analysmodell utifrån ett antal funktioner i en berättelse som anses 
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vara konstanta för alla berättelser. 121 Greimas aktantmodell baseras på sex 
stycken aktanter som alla har en betydelsebärande funktion i berättelsen och 
driver den framåt. Aktanterna reduceras till sina funktioner i berättelsen ge-
nom en analys av dess språkliga framställning. En aktant definieras som 
något eller någon i berättelsen som blir utsatt för, eller själv genomför, en 
handling.122 Begreppet aktant istället för aktör används i Greimas analysmo-
dell i syfte att framhålla skillnaden mellan aktör och aktant. Aktanter är ba-
serat på en position utifrån dess handlingsfunktion i berättelsen. En aktant 
kan bestå av flera aktörer likväl som en aktör kan inta rollen av olika aktan-
ter.123 Aktanten behöver inte heller vara mänsklig, dvs en person, utan kan 
vara en abstraktion som ”tro” och ”önskan”. Aktörer varierar vidare mellan 
olika berättelser medan begreppet aktant är konstant utifrån den funktion den 
har i berättelser generellt. Dessa funktioner anser Greimas som sagt vara 
konstanta. En aktant kan även byta position under berättelsens gång. I en del 
av berättelsen kan aktanten vara subjektet som utför handlingen och i nästa 
stund objektet som blir utsatt för en handling.124 En strukturell analys av 
berättelserna utifrån Greimas fokuserar den formella strukturen av berättel-
sen utifrån aktanterna. Tanken är att synliggöra agenterna i analysen och 
deras roll i relation till handlingsfunktionerna i berättelsen. Det är själva 
analysprocessen som är det viktiga och inte rollfördelningen i sig. Att formu-
lera aktanterna och deras relation till varandra skapar en ökad förståelse av 
texten.  

Berättelsens mening kan enligt Greimas sökas i de strukturer som visas i 
berättelsens narrativa schema. I aktantmodellen är det framförallt den struk-
turella relationen mellan subjektet och objekt, som utgör kärnan i ett visst 
händelseförlopp, som skapar narrativet. Objektet är föremål för subjektets 
begär eller strävan. Narrativet positionerar subjekten och objekten i relation 
till varandra på ett sätt typiskt för just den berättelse som skapas och som har 
en viss mening för berättarna. Dessa positioner har alla olika handlingsfunk-
tioner. Det narrativa schemat erbjuder en uppsättning aktanter med vissa 
inbördes relationer enligt figur 2. Greimas sex aktanter är konstruerade som 
motsatser vilka parvis ordnas kring tre semantiska axlar, projektaxeln, kom-
munikationsaxeln och konfliktaxeln. Det centrala för Greimas är paret sub-
jekt/objekt. De befinner sig på projektaxeln där subjektet begär eller önskar 
ett objekt. Objektet kommuniceras över kommunikationsaxeln från en sända-
re till en mottagare. Sändaren ger ett uppdrag till ett subjekt, som en kung 
ger ett uppdrag till en hjälte att finna skatten i en saga. En aktant blir ett sub-

                                                      
121 Greimas, Algirdas Julien, 1966, s. 193-194. Propp genomförde under 1920-talet en analys 
av ryska folksagor. Han kom fram till att de alla hade samma baskaraktärer och grundintrig. 
Han menade att sagorna hade en gemensam struktur där olika karaktärer (han fann att det 
alltid rörde sig om sju typiska karaktärer) och deras handlingar relateras till varandra utifrån 
31 antal funktioner i berättelsen.  
122 Schleifer, Ronald, 1987, s. 88 
123 Greimas, Algirdas Julien, 1987, s. 106-107 
124 Se Greimas, Algirdas Julien, 1987, s. 110-113 
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jekt först efter det att hon/han har accepterat och mottagit uppdraget från 
sändaren. Sändaren kan vara en person men är ofta en abstraktion (tro, plikt, 
samhället mm). Denna relation är i typfallet maktorienterad genom att sända-
ren ofta är en auktoritet för subjektet.  

In its most general expression, the sender is thus the source of action as de-
fined in a narrative; it is what motivates the subject to undertake a course of 
action.125  

Sändaren ger alltså subjektet ett uppdrag, riktat till en mottagare som är den 
som tjänar på subjektets handling. Det är mottagaren handlingen är till för.  

 

Figur 2. Greimas aktantmodell 126 

Objektet är vad som är uppdraget – vad som ska åstadkommas. Objektet har 
ett värde i berättelsen vilket ofta är värdet av något som saknas eller är önsk-
värt/åtråvärt. Även objektet kan vara både en person och en abstraktion 
(skatten, visdom, upprättelse, höjd lön). Värdet av objektet och dess relation 
till subjektet en central del av berättelsens intrig, ”Finna skatten och återbör-
da den till kungen”. 

På den sista axeln, konfliktaxeln, stöter subjektet i sin strävan efter objektet 
på hjälp och motstånd. Hjälparen och motståndaren utgör två komponenter i 
berättelsen där en relationell spänning uppstår mellan subjektets vilja att 
utföra sitt uppdrag och de svårigheter eller ”komplicerande fakta” vilka ut-
görs av motståndaren och de fördelar och förmågor vilka utgörs av hjälpa-
ren. Dessa behöver inte heller vara mänskliga. Motståndaren och hjälparen 
är ofta konstruktioner i berättelsen som är baserade på författarens/talarens 
(som ofta i intervjuer sammanfaller med berättelsens subjekt) föreställningar 
om hur subjektet kan och/eller bör handla. De fyller en funktion i berättelsen 
genom att skapa mening och problematisera subjektets handlingsmöjligheter 
likväl som syftet med handlingen. Berättelsen är centrerad kring objektet, 
som är hela syftet med berättelsen, samtidigt som subjektets strävan efter 
objektet påverkas av hjälpare och motståndare.127 Greimas kanske mest kän-
da iscensättning av aktanter utgår från marxismens ideologi. Här är strävan 
att hjälpa mänskligheten: 
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Subjekt   Människan 
Objekt   Det klasslösa samhället 
Avsändare  Historien  
Mottagare  Mänskligheten 
Motståndare  Den borgerliga klassen 
Hjälpare   Arbetarklassen 128 
 

Greimas strukturella modell beskriver i första hand relationen mellan olika 
fenomen och inte själva fenomenen i sig. Med hjälp av denna modell kom-
mer jag att beskriva de relationer som finns mellan de olika aktanterna i 
svensklärarnas berättelser och hur de förhåller sig till varandra. Tanken är att 
dessa relationer är det som utgör narrativets grundkonstruktion. Målet här är 
att använda Greimas modell som en del av den narrativa analysen i syfte att 
åskådliggöra aktanternas relationer och lärarnas konstruktion av den betyg-
sättande praktiken. Jag är också intresserad av den mening lärarna tillskriver 
sin handling, betygsättningen, utifrån det objekt som konstrueras i deras 
berättelser. Denna mening menar jag i mycket visar sig i lärarnas relation till 
objektet och mottagaren.  

Greimas använde modellen för att komma åt intrigens struktur. Aktantmo-
dellen kommer dock här i första hand att användas för att belysa hur lärarna 
skapar mening i sin betygsättande praktik och hur de förstår sin egen och 
betygens roll i denna. En viktig utgångspunkt är att de språkliga uttalanden, 
eller språkhandlingar om man så vill, som konstruerar narrativet säger oss 
något om den språkliga manifesteringen eller artikulationen av den mening 
lärarna tillskriver sin praktik.129 Huruvida de är ”sanna” eller uttryck för 
”verkliga” strukturer i den betygsättande praktiken menar Greimas inte är av 
intresse här.130 

Viktigt att hålla i minnet är att det är lärarnas berättelse som analyseras och 
inte den ”verklighet” i vilken de utför sin betygsättande praktik. Denna 
”verklighet” är, menar jag, subjektiv och beroende av det sammanhang den 
studeras i. För det första har jag som forskare en förförståelse av vad som 
sker i lärarens betygsättande praktik. Dessutom finns en eller flera ”officiella 
versioner” av hur betygsättningen ska gå till och för vem den utförs. Vidare 
presenterar massmedia likväl som utbildningsdepartementet och skolverket 
en mängd texter där betygsättningen debatteras. De flesta av oss, elever, 
föräldrar och många andra, har föreställningar om hur och varför betyg finns. 
En sanning om vad betygsättning är och hur den går till kommer sålunda inte 
kunna formuleras. I och med detta blir det extra viktigt att gång på gång 
påminna sig om att det är lärarnas berättelser, så som de formuleras i fokus-
gruppsintervjuerna, som är de utsagor analysen bygger på. Risken finns 
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ständigt närvarande att en ”självklarhet” sprungen ur ett subjektivt logiskt 
förklaringsmönster, leder analysen från det empiriska materialet till en förgi-
ventagen ”verklighet”. Exempelvis tror jag de flesta ser eleven som den 
självklara mottagaren av betyget. Men i min analys visar det sig att detta inte 
är så enkelt som det ser ut. Ifall vi endast skulle studera själva betygsättning-
en som procedur där läraren bedömer eleven, sätter ett betyg och överlämnar 
betyget till eleven, skulle modellen sändare-objekt-mottagare enkelt göras. 
Men här har ingen förståelse för den mening denna procedur har för lärarna 
givits. Vad menar lärarna med betygsättning? Vad är det de anser sig betyg-
sätta, hur anser de att detta ska göras och varför, är några frågor vi inte be-
handlar då.  

Greimas använder begreppet modala yttranden som modifierar aktanternas 
handlingar.131 Subjektet kan ses som någon som vill göra något (vouloir fai-
re) och/eller någon som måste göra något (devoir faire). I och med att sub-
jektet måste ta emot och acceptera sändarens ”uppdrag” erhåller hon en vilja 
att göra något. ”Devoir faire” ligger till grund för hela narrativets konstruk-
tion som ett uppdrag och modifierar egentligen inte genom det själva hand-
lingsfunktionerna. Att uppdraget måste utföras är istället, menar Greimas, 
förenat med aktanten sändaren och är dess ”raison d'être”. Detta ”görande” 
(här: sätta betyg) kan med två andra modala yttranden karaktäriseras som 1) 
görande utifrån kunskap (savoir faire) 2) görande utifrån att ha möjlighet 
(pouvoir faire). Att endast vilja göra något räcker inte för att någonting ska 
kunna bli utfört. Det agerande subjektet måste även ha möjlighet att genom-
föra uppdraget.132 Modalitetsaspekterna fungerar som ett verktyg att förstå de 
olika aktanternas roll i berättelsen och relationen mellan motståndare, hjälpa-
re och subjektet. De modala omständigheterna figurerar alltså som hjälpare 
och/eller motståndare. Greimas menar att det finns en turordning i dessa 
modala aspekter. Först måste subjektet acceptera uppdraget (vouloir faire), i 
nästa steg agerar subjektet utifrån de modala omständigheterna av kunskap 
(savoir faire) och möjlighet (pouvoir faire) och förverkligar sin önskan/sitt 
uppdrag. Greimas menar vidare att ett slutfört uppdrag kommer att medföra 
att subjektet erhåller eftertraktade modala egenskaper (som godhet, heder, 
kompetens osv.) ifall det är slutfört på rätt sätt. På så vis fungerar sändaren 
även som en ”domare” som avgör ifall så är fallet. 

Att använda Greimas strukturella semantik i analysen av lärarnas berättelser 
av sin betygsättande praktik baseras på vissa val inför mitt arbete med empi-
rin och kommer därigenom att få vissa konsekvenser i min analys. De val jag 
gjort är ontologiska och epistemologiska och därav metodologiska och empi-
riska. Valen baseras på en syn på språket som intimt förknippat med hand-
ling. Jag väljer att förhålla mig till lärarnas utsagor ur ett socialkonstruktivis-
tiskt perspektiv som medför att det sätt varpå lärarna talar om sin betygsät-

                                                      
131 Schleifer, Ronald, 1987, s. 106, Greimas, Algirdas Julien, 1987, s. 76 
132 Greimas, Algirdas Julien, 1990, s. 127-129 
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tande praktik får en betydelse för hur jag tolkar lärarnas agerande. Enkelt 
uttryckt kan man säga att ett sådant perspektiv kopplar samman våra före-
ställningar om en företeelse med hur vi sedan agerar i relation till denna. Ett 
sätt att komma åt dessa föreställningar är att studera hur de manifesteras i 
språket. Eftersom Greimas i mycket bygger sitt analytiska teoribygge på 
kopplingen mellan meningsskapande och språkhandling, kommer den me-
ning lärarna i sin berättelse tillskriver sin praktik, att utgöra en väg in i en 
förståelse av deras dagliga verksamhet.  

De metodologiska valen är att jag för det första analyserar lärarintervjuerna 
som berättelser. Jag kommer att förhålla mig till berättelserna som ett sätt för 
lärarna att skapa mening. Därför blir min metod att närma mig mitt inter-
vjumaterial baserad på en vilja att kunna se berättelsen. Det finns olika tek-
niker för detta men de flesta är överens om att det finns en ytnivå och en 
djupnivå i berättelserna där den ytliga nivån handlar om vad som berättas 
och den djupare om hur detta berättas. 

Ur praktisk synpunkt har Greimas strukturella ansats medfört att jag med 
enkla och mycket reducerande åtgärder kan visa på ett gemensamt mönster i 
de utsagor jag haft tillgång till i min analys. Jag har valt att använda mig av 
en metod som reducerar materialet till den grad att några få begrepp får en 
stor betydelsebärande funktion. Genom dessa begrepp utvidgas sedan en mer 
kvalitativ analys. Reduceringen har som utgångspunkt att den fråga som 
ställs till materialet kommer att vara avgörande för vad som ”blir kvar”. Här 
är min forskningsfråga det som utgör denna utgångspunkt. Det är lärarnas 
förhållningssätt och deras förståelse av betyg i relation till det reglerande 
systemet som är kärnan i studien. Det är också detta lärarna förhåller sig till i 
sina berättelser av den anledningen att jag presenterar min forskning genom 
att berätta att det är betygsystemet och den betygsättande praktiken i skolan 
jag studerar.  

Greimas har blivit kritiserad för sin ambition att skapa en universell gram-
matik där subjektiv tolkning ska minimeras. Hans strukturella semantik har 
ambitionen att vara en metod genom vilken forskaren ska kunna fånga tex-
tens grundläggande mening. Greimas vill ta lingvistiken bortom formen, mot 
ett meningsskapande.133 En annan läsare som ställer andra frågor och har 
andra syften med sin analys kommer dock att reducera samma text på ett för 
sina syften fruktsamt sätt.134 Detta betyder inte, menar jag, att metoden inte 
kan vara valid. Istället ser jag metoden som kontextuellt förankrad i forsk-
ningsfrågan. Det är den som leder analysen och gör den verksam. Att redu-
cera lärarnas berättelser utifrån de två nivåerna i analysen, aktanter och se-
mer (de binära motsatsparen) kommer inte att ge oss en universell ”sanning” 
om lärarnas betygsättning. Däremot erbjuder metoden oss ett verktyg att 
förstå hur lärarna skapar mening genom att gemensamt skapa en berättelse 

                                                      
133 För en kritisk läsning av Greimas se bl.a. Culler, Jonathan, 1997 
134 Vilket faktiskt Greimas själv problematiserar i Sémantique structurale, 1966, s. 90 
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om hur betygsättningen går till och hur de förstår sin praktik. Det är här min 
användning av metoden tar ett steg bortom ett klassiskt strukturalistiskt syn-
sätt på språket. För att göra en koppling till Saussure: istället för att endast 
intressera oss för ”la langue”, språkets bakomliggande struktur, intresserar vi 
oss här både för ”la langue” och ”la parole”, yttrandet. Här ses de bakomlig-
gande språkliga strukturerna som sammanbundna med lärarnas utsagor i 
berättelserna. Strukturen går att finna i den diskursiva praktiken. Men denna 
struktur är inte fastlåst över tid och rum. Tvärtom kommer även den diskur-
siva praktiken, eftersom denna utövas i en kontext, att kunna förändra den 
betydelse vi tillskriver vissa utsagor. Vad som ses som rättvisa till exempel, 
och hur vi ser på begreppet överhuvudtaget, kan förändras utifrån var vi 
befinner oss och när. Genom att inte se strukturer som fastlåsta utesluts inte 
förändring. På samma sätt är det i relation till betygsystemet lärarnas utsagor 
kommer att analyseras. Det är nödvändigt att ha ett analytiskt ramverk för att 
kunna säga något meningsfullt om lärarnas utsagor. Det är således lärarnas 
utsagor om sin betygsättande praktik i relation till det reglerande systemet 
som ligger i studiens fokus. 

Det är alltså min forskningsfråga som är utgångspunkten när jag analyserar 
berättelserna. Jag söker narrativet, det som organiserar berättelsen, genom att 
se berättelsens struktur utifrån aktanterna (som visar relationer och funktio-
ner) och den semantiska kvadraten. De betydelsebärande elementen lyfts 
först ur sitt sammanhang för att sedan kopplas samman igen.  

En risk med att använda sig av ett så pass reducerande tillvägagångssätt som 
Greimas strukturella semantik är att berättelsen går förlorad och genom det 
framstår som obegriplig ifall inte någon typ av innehållsredogörelse görs. 
Här kommer jag att genomföra en tematisk analys av lärarnas berättelser 
som inte bara redogör för berättelsens innehåll utan även ger en bild av dess 
struktur. För att inte analysen endast ska leda till ett visst antal modeller vil-
ka i sig inte ökar förståelsen för lärarnas betygsättning, kommer jag således 
till den semantiska analysen tillföra en tematisk innehållsanalys som sedan 
kommer att utgöra utgångspunkten för den strukturella semantiken. Även på 
detta analysplan ges en möjlighet till en förståelse av lärarnas meningsska-
pande. I lärarnas berättelser om sin betygsättande praktik skapar de bland 
annat mening genom att relatera praktiken till övriga aktanter och ge den en 
kontextuell betydelse i den dagliga verksamheten. 

Intervjuer 
Empirin består av lärare i svenska (svenska och svenska som andraspråk) 
verksamma på högstadieskolor i Stockholmsområdet. Min ambition med en 
institutionell analys av betygsystemet är att inte enbart studera den nivå av 
institutionen som utgör det reglerande ramverket eller dess formella struktur. 
Här kommer blicken följaktligen vändas mot den dagliga verksamheten. Det 
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vanligaste inom den traditionella organisationsforskningen är att studera den 
formella strukturen som anses reglera, och genom det även forma, praktiken. 
Den nyinstitutionella skolan, som diskuterats i kapitlet Nyinstitutionella teo-
rier, ifrågasätter detta. Däremot har det inte alltid medfört att analysen i sin 
empiri även fokuserat den dagliga verksamheten. Intressant nog studeras 
fortfarande i första hand regelverk och formell struktur. 

Om avsikten är att undersöka hur gapet mellan skolpraktiken och skolpoliti-
ken går att förstå i termer av lös koppling mellan struktur och handling, reto-
rik och praktik, kan det vara en poäng att även studera praktiken i skolan. 
Tanken är att, genom intervjuer med lärare, skapa en förståelse för hur lärare 
ser på skolan i ljuset av betygsystemet och deras betygsättande praktik. Det 
är således lärarnas föreställningar om skolan i termer av betyg, betygsättning 
och betygsystemet som jag kommer att söka genom dessa intervjuer. 

Att bara studera den betygsättande praktiken i skolan som någonting enhet-
ligt, oberoende av skolämne, skulle innebära en generalisering. Jag menar att 
denna generalisering inte är fruktbar ifall det är betygsättning som ska stude-
ras. De olika skolämnena skiljer sig åt i fråga om innehåll, tekniker för inlär-
ning, kunskapsmål, betygskriterier osv. Inte minst är den betygsättande prak-
tikens tekniker så pass olika mellan exempelvis yrkesämnen och teoretiska 
ämnen likväl som inom dessa grupper, att en generalisering är svår att göra i 
relation till betygsättning. Vad som betygsätts och hur den betygsättande 
praktiken ser ut skiljer sig åt mellan matematik och svenska, för att ta ett 
exempel. Inte minst gäller detta den tid det tar att bedöma och betygsätta. 
Just tid är dessutom något många lärare artikulerar som ett problem i ett 
kvalitativt, kunskapsrelaterat bedömningssystem. I Wedins avhandling, som 
vi diskuterat ovan, beskriver hon hur olika ämnens karaktär påverkar hur 
man arbetar med betygskriterierna. Basämnen, som Wedin benämner de 
teoretiska kärnämnena, kräver mer förarbete och förtydliganden i arbetet 
med de lokala kursplanerna.135 Men hon visar också hur lärarna i svenska 
söker stöd utanför läro- och kursplanen när de arbetar med den lokala kurs-
planen. Min tolkning är här att detta material upplevs underlätta det kom-
mande betygssättningsarbetet, då det är mer konkret än de mer vida formule-
ringar som står att läsa i betygskriterierna. Det ses som en hjälp medan be-
tygskriterierna kan upplevas mer som ”stjälp”.136 

Lös koppling mellan policy och praktik i skolan kan lättare diskuteras när 
hänsyn tas till ett specifikt skolämne. När relationen studerats med fokus på 
skolämne har ämnets betydelse för kopplingen mellan dessa två plan blivit 
tydlig. Det visar sig att beroende på skolämne är relationen mellan struktur 

                                                      
135 Wedin, Ann-Sofie, 2007, s. 204-205 
136 Wedin, Ann-Soie, 2007, s. 205 
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och praktik olika hårt och löst kopplad. Läroplanens utformning påverkar 
likväl som ämnets karaktär.137  

Jag kommer att fokusera svensklärarnas föreställningar om och erfarenheter 
av betygsystemet och betygsättningen. Svenskämnet är intressant att studera 
utifrån flera aspekter. Ämnet är ett kärnämne, vilket medför att det är obliga-
toriskt för alla elever. För att bli antagen till de nationella programmen på 
gymnasiet krävs också godkänt i svenska. Ämnet har dessutom i relation till 
betygsättningen en karaktär av kvalitativ bedömning och anses vara krävan-
de att betygsätta, inte minst utifrån en tidsaspekt. En annan aspekt som gör 
svenskämnet lämpat att fokusera ifall relationen till det reglerande systemet 
av skolsystemet vill studeras, är att ämnet har nationella prov.138 De nationel-
la provens funktion av att vara vägledande och samtidigt styrande för betyg-
sättningen är en specifik företeelse för de ämnen som har nationella prov. 
Relationen mellan elevernas slutbetyg och de nationella proven är dessutom 
ett hett diskussionsämne i den betygspolitiska debatten.139 Denna diskussion 
blir extra intressant i detta sammanhang eftersom betygsättningen i svenska 
har en kvalitativ karaktär. Att göra kvalitativa bedömningar möjliga att jäm-
föra, och genom det på något vis likställa och objektivera, är följaktligen en 
delikat fråga för ämnet svenska. 

Jag kommer således att via svensklärare försöka få grepp om hur skolprakti-
ken görs meningsfull och hur denna relateras till det reglerande systemet i 
lärarnas dagliga verksamhet. Det är betygsystemet som ska fokuseras genom 
de representanter för skolans vardagliga praktik som utgörs av nio lärare i 
svenska. Tre grupper lärare från tre högstadieskolor i Stockholmsområdet 
kommer att intervjuas. Lärarna kommer att intervjuas i fokusgrupper om tre 
personer. Tanken är att de ska inspirera varandra till att tala om betygsyste-
met och att likheter och olikheter i sättet att resonera ska kunna komma i 
ljuset. Dessutom hoppas jag att aktuella praktiska frågor de möter i sin var-
dag ska aktualiseras när de lyssnar på varandra och har chansen att få veta 
hur kollegor resonerar. Samtidigt kan en gruppsituation hämma frispråkig-
het. Vissa åsikter och praktiska omständigheter i arbetet är inte självklara att 
dryfta när kollegor sitter med. Eventuellt kan en enskild intervju i större 
utsträckning skapa en möjlighet att kritisera kollegor och blotta svagheter 
som man inte vill skylta med.140 Här är jag däremot i första hand intresserad 

                                                      
137 Spillane & Burch i Meyer & Rowan 2006 
138 Ämnet svenska och svenska som andraspråk särskiljer sig inte med avseende på dessa 
centrala aspekter. Däremot skiljer sig elevunderlaget och fokus i stoffurval och bedömning. 
Men som exempelvis i Bäckskolan, följer ofta elever med svenska som andraspråk och 
förstaspråk samma undervisning när någon av grupperna är i minoritet. I denna studie föll det 
sig så att Havskolan inte hade några elever med svenska som förstaspråk. Därav blev det 
lärare som enbart undervisar i svenska som andraspråk som intervjuades. 
139 S bl. a SOU 2007: 28, Skolverket, 2007b, Skolverket, 2008  
140 Att betyg är en känslig fråga är de flesta överens om. Detta fick ytterligare bekräftelse vid 
tiden för materialinsamling. Det var ytterst svårt att få lärare och rektorer att vara intresserade 
av att delta. Av de som visade intresse hade flera lärare svårt att få med sig kollegor, vilket 



 54 

av hur lärarna gemensamt konstruerar en berättelse om sin praktik. Det är 
deras gemensamma meningsskapande som ligger i fokus för studien.  

The situation of the focus group, in principle and with a fair wind, can provide 
the occasion and the stimulus for collectivity members to articulate those 
normally unarticulated normative assumptions.141 

Det är gruppens meningsskapande jag i första hand är ute efter att syn-
liggöra. Även om enskilda lärares kritiska röster eller ”avslöjanden” skulle 
kunna hämmas i en gruppsituation finner jag att vinsten med att en gemen-
sam förståelse för praktiken konstrueras överväger. En tanke hade varit att 
både genomföra fokusgruppsintervjuer och enskilda dito, men inom ramen 
för en licentiatuppsats blev det inte genomförbart.142 

Lärarna representeras alltså av nio svensklärare. Intervjuerna har spelats in 
både som film och ljud. Filmen har endast används som stöd när det varit 
svårt att veta vem det är som talar. Det är semistrukturerade fokusgruppsin-
tervjuer där jag i största möjliga mån försöker få lärarna att diskutera med 
varandra utan att jag styr vad de lyfter fram i diskussionen. Att välja en kva-
litativ intervjuform är sprunget ur en önskan att få lärarna att uttala sig om 
sina idéer och ofta oartikulerade föreställningar om betygsystemet och sin 
betygsättande praktik. Det är den kunskapsproduktion som ofta tas för given 
inom en institution som jag hoppas kunna få lärarna att tala om. 

Däremot leder jag initialt in samtalet på betyg genom en kort presentation av 
mitt forskningsområde och låter dem som första del av intervjun var för sig 
associera fritt kring ordet betyg. Därefter samtalar de i ökande utsträckning 
utan min inverkan. Vid några tillfällen går jag in och ber dem förtydliga eller 
precisera påståenden för att undvika missförstånd. På samma sätt intar jag 
rollen av intervjuare vid några tillfällen då samtalet stannar av eller då det 
fallit sig naturligt att jag ställt en mer specifik fråga till gruppen. Min ut-
gångspunkt vid intervjutillfällena har varit en syn på dessa som en aktiv pro-
cess där kunskap produceras. Jag ser det inte som att jag vid intervjutillfället 

                                                                                                                             
var nödvändigt i denna studie. Läraryrket är också känt för att vara stressigt, vilket torde ha 
medfört att även denna faktor bidrog till att det var svårt att få lärare att delta. Men huvudan-
ledningen anar jag var att betyg är ett känsligt ämne där lärare ofta blir ifrågasatta. 
141 Bloor, Michael m fl., 2001, s. 5 
142 På samma grunder kan en diskussion om kvantitet föras. Givetvis hade intervjuer med ett 
större antal lärare med en geografisk spridning varit intressant ur flera aspekter. En geografisk 
spridning hade givit en möjlighet till jämförelse där exempelvis en småstad med mindre kon-
kurrens om eleverna skulle kunna relateras till skolor i en stad med en konkurrensutsatt skol-
marknad. Men den frågeställningen får jag helt enkelt lämna därhän i denna studie. Att ha fler 
skolor representerade i stockholmsområdet skulle visserligen inte vara en nackdel, men frågan 
är istället när en större empiri blir en fördel. För att en stor spridning skulle kunna garanteras 
och ifall generaliserbarhet skulle kunna hävdas, krävs en ansenlig mängd respondenter. Inom 
denna ram skulle det kvalitativa inslaget få ge vika för en strukturerad kvantitativ ansats. Det 
hade blivit en annan studie. De tre skolorna får istället representera just dessa tre skolor och 
relateras till tidigare forskning för att finna stöd och möjlighet till fördjupad förståelse av 
lärarnas betygsättande praktik. 
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ska hämta redan existerande fakta.143 Istället är utgångspunkten att lärarna, 
när de samtalar med varandra, gemensamt bygger upp en berättelse om den 
verklighet de upplever i skolan. Det är gruppens meningsskapande process 
jag är ute efter att förstå. Därför blir det en avvägning mellan min forskarroll 
och deras lärarroll. Även om jag presenterar mig som lärare står jag utanför 
deras lärargrupp i intervjusituationen. Förhoppningen är att de ska utveckla 
en diskussion utifrån den förståelse och den mening de tillskriver ämnet med 
så lite styrning som möjligt. 

Since the researcher is present simply to facilitate the discussion, then ideally 
the group participants should be addressing each other and therefore using 
group terms and group categories, so called ‘indigenous coding systems’.144 

Vid intervjutillfällena var en viktig ambition att få lärarna att i så stor ut-
sträckning som möjligt tala utifrån sig själva. Jag vill få den berättelse de har 
att berätta i första hand och inte den jag tror att de ska eller bör berätta. Där-
emot är det betygsystemet och den betygsättande praktiken jag vill att de i 
första hand ska tala om. Dessutom vill jag inte ha en uppräkning av fakta, 
utan det är deras personliga tolkningar och tankar som är det intressanta.  

It is important to understand that interviews do not stand for anything else: 
they represent nothing else but themselves.145 

Intervjuer med lärarna kommer att ge mig en version av hur de uppfattar 
betygsystemet, eller som Czarniawska uttrycker det: en del av verkligheten. 
Men denna del är givetvis lärarnas upplevelse av hur ”det ligger till”. Och 
det är just denna jag är intresserad av och inte en objektivt ”riktig” beskriv-
ning (vilket jag inte heller skulle kunna få).  

Att använda sig av öppna frågor är en nödvändighet om en narrativ analys 
ska kunna göras. Men det är också viktigt att tänka på vilka typer av öppna 
frågor man ställer. För det första vill jag inte styra lärarna för mycket så att 
det blir min berättelse i stället för deras, för det andra behöver jag uppmuntra 
och hålla kvar dem inom ämnet under intervjuns gång. Det blir så ett samar-
bete mellan lyssnaren och talaren där möjligheten till att narrativ uppstår ska 
bli så stor som möjligt. Det är viktigt att inte ge känslan att det är jag som vet 
vad som bör berättas. Istället intar jag rollen som tolkare av deras berättelser 
när jag genom min analys skapar en ny berättelse. 

Sammanfattning av analysgången 
Genom att se det samtal som skapas mellan lärarna som en berättelse om 
deras betygsättande praktik försöker jag skapa en förståelse av vilken me-

                                                      
143 För vidare diskussion om intervjun som kunskapsproduktion se bl a Kvale, 2009, s. 33-34 
144 Bloor, Michael m fl., 2001, s. 7 
145 Czarniawska, Barbara, 2004 s. 49 
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ning de tillskriver olika delar av betyg som institution.146 Analysen baseras 
på en kritisk syn på relationen mellan skolpraktiken och skolpolitiken, där 
denna problematiseras utifrån den nyinstitutionella teoribildningen. På så vis 
kan ett analysschema utkristalliseras där jag i olika steg försöker närma mig 
en institutionell analys av svensklärarnas föreställningar om betyg och be-
tygsättning.  

 
 
1. Utsagor i 
berättelsen 

2. Relevanta 
teman 

3. Aktanterna 4. Den  
semantiska 
kvadraten 

5. Relation till nyinstitutio-
nalismen 

Det lärarna 
säger, 
innehållet. 

Utkristallise-
rade teman 
som definie-
rar lärarnas 
berättelser 
och är rele-
vanta i rela-
tion till 
forsknings-
frågorna. 

Hur lärarna 
positionerar sig 
som subjekt i 
berättelserna och 
hur de som 
subjekt relaterar 
till övriga aktan-
ter. Här synlig-
görs berättelsens 
intrig. 

Här söks berät-
telsens vikti-
gaste element. 
Vad är det 
berättelserna 
kretsar kring. 
Ett verktyg för 
en analys av 
betygsdiskur-
sen. 

Hur lärarnas betygsättande 
praktik uttrycks i relation 
till det reglerande syste-
met.147  
Hur lärarnas utsagor och då 
främst kopplingarna i före-
gående steg, kolumn 4, kan 
tolkas utifrån den nyinstitu-
tionella teoribildningen. 

Analysgången 

Figur 3. Analysschema 

Schemat är tänkt att förstås som en successiv avgränsning av analysen ut-
ifrån mina forskningsfrågor. I varje steg snävas materialet in mot det som 
studien är intresserad av att begripliggöra – relationen mellan betygsystemet 
och den betygsättande praktiken. Empirin består som sagt av lärarnas utsa-
gor, vilka kommer att hanteras som berättelser där lärarna söker en mening i 
sin praktik. I ett första steg organiseras dessa berättelser i olika teman. Steg 
ett är således en tematisk innehållsanalys. Syftet är att åskådliggöra materia-
let för läsaren och att genom tematiseringen organisera utsagorna utifrån vad 
lärarna lyfter fram i sina berättelser. I detta steg redogörs för vad som berät-
tas och i relation till vilket övergripande tema. Men här, visar det sig, fram-
kommer även hur lärarna förhåller sig som subjekt till sin betygsättande 
praktik och till det reglerande systemet. Den tematiska innehållsanalysen ger 
alltså mer än ett vad. 

Genom en diskursanalytisk ansats där hur de berättar, i vilket sammanhang i 
diskussionen och i relation till vad de i övrigt berättar, försöker jag skapa 

                                                      
146 Betyg som institution blir då både själva betygen och betygsystemet och den handling som 
är kopplad till detta, lärarnas betygsättning 
147 Kursplan, läroplan, betygskriterier, skollagen, nationella prov, kontroller och inspektioner 
av Skolverket och Skolinspektionen. 
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mig en förståelse av den mening lärarna tillskriver betyg och det betygsy-
stem som reglerar deras praktik. För att en diskurs om betyg ska kunna iden-
tifieras i lärarnas utsagor krävs en regelbundenhet i hur de talar om betyg.148 
Här studeras mönster och regelbundenheter i de utsagor som kopplas till 
lärarnas betygsättande praktik, men även i relation till det reglerande syste-
met. Detta medför en grundlig och upprepad läsning av materialet där tex-
tens betydelsebärande enheter lyfts fram för tolkning. Den tolkning jag gör 
sätts även in i den skolkontext lärarna verkar. De olika skolorna med sina 
skilda elevgrupper och geografiska placeringar kan också stödja analyspro-
cessen, likväl som de teoretiska antaganden de nyinstitutionella teorierna 
erbjuder. Med analysverktygen Aktantmodellen och den Semantiska kvadra-
ten kommer jag att söka den mening lärarna uttrycker genom sitt berättande. 
De diskurser om betyg som finns närvarande i lärarnas praktik kommer att 
påverka den mening de tillskriver densamma. I detta steg analyseras hur 
mening skapas inom skolans diskurs om betyg och betygsättning. Det blir en 
analys av ett institutionellt meningsskapande.  

De frågeställningar jag har kring relationen mellan struktur och handling 
eller politik och praktik inom institutioner kommer att leda mig genom ana-
lysen. Givetvis kan den berättelse som skapas av lärarna rekonstrueras ut-
ifrån flera olika syften och genom det generera olika nya berättelser. I mitt 
fall är det relationen mellan betygsystemets reglerande struktur och lärarnas 
betygsättande praktik som ligger i analysens centrum. Jag är i första hand 
intresserad av att analysera den mening lärarna tillskriver betyg och den egna 
betygsättande praktiken i ljuset av betyg som institution. Slutligen kommer 
materialet att förstås i ett nyinstitutionellt perspektiv.  

                                                      
148 Se resonemanget om vad som utgör en diskurs i kapitlet Diskurs och diskursanalys 
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5. Betygsättningens narrativ 

Fokusgruppintervjuerna har genomförts utifrån en löst strukturerad intervju-
guide (bilaga 1) som jag haft som stöd främst i den inledande fasen av inter-
vjuerna. I slutet har jag också stött mig på guiden för att se att samtalen nå-
gorlunda har diskuterat frågor jag i första hand varit intresserad av. Intervju-
erna har sedan transkriberats i sin helhet inför analysen. De är mellan en och 
en halv och två timmar långa, vilket är vad som rekommenderas som maxtid 
för fokusgruppintervjuer.  

Bäckskolan är en medelstor skola i ett socioekonomiskt välmående område i 
närförort. Skolan är populär med en kö av elever som vill börja där. Elever-
nas måluppfyllnad när de går ut årskurs nio är närmast fullständig. I Svenska 
är det endast en elev som följer kursplanen i ”Svenska som andraspråk”. 
Men eleven följer undervisningen i svenska med övriga i klassen. Lärarna 
(Wilma, Eva och Lena) är alla behöriga lärare i ämnet ”Svenska”. Dessutom 
har de diger fortbildning i svenskämnets didaktik, och inte minst har de haft 
fortbildning där de arbetat med kursplanen i svenska och betygskriterierna.  

Havskolan är en medelstor skola i en förort till Stockholm som utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv är mer utsatt med lägre medelinkomster och 
högre arbetslöshet. Här är måluppfyllnaden när eleverna lämnar årskurs nio 
inte särskilt hög. Endast 30 procent av eleverna har nått målen i alla ämnen. 
Antal elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är 
dock högre, 60 procent, vilket visar att de obligatoriska kärnämnena svenska, 
matematik och engelska har en 60-procentig måluppfyllelse.149 I ämnet 
svenska är det ingen elev som får betyg i ”Svenska”, utan alla elever följer 
kursplanen för ”Svenska som andraspråk”. Alla lärarna (Rebecka, Mats och 
Sara) är alltså lärare i ”Svenska som andra språk”. 

Sjöskolan är en stor skola med drygt 1000 elever i en närförort till Stock-
holm. Eleverna kommer från närliggande området av villor, bostads- och 
hyresrätter. Vi kan karakterisera området som ett blandat socioekonomiskt 
område med övervikt på medelklass. Måluppfyllnaden är hög, om än inte 
fullständig. 90 procent av eleverna når målen i alla ämnen.150 Alla lärare 
(Tomas, Carolin och Helena) är behöriga lärare i ”Svenska” och har arbetat 
länge på skolan. För elever med svenska som andraspråk finns särskilda 
undervisningsgrupper. 

                                                      
149 Siris, www.skolinspektionen.se. 2010 
150 Siris, www.skolinspektionen.se. 2010 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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Det är betyg vi diskuterar och samtalen fokuserar således detta ämne. Berät-
telsen organiseras kring lärarnas betygsättande praktik. Berättelsens teman 
är givetvis uppkomna utifrån lärarnas kunskap om det sammanhang fokus-
gruppsintervjun genomförs i. Lärarna vet att det är betygsystemet och deras 
betygsättning de ska diskutera. Att betyg, betygsättning och betygsystem är 
olika delar av en helhet är ingenting jag upplever att lärarna brottas med. För 
dem är det en självklarhet att betygen är själva siffran eller bokstaven, betyg-
sättningen den praktik där läraren sätter betyget och betygsystemet det som 
reglerar denna praktik. Att dessa kan hamna i konflikt likväl som harmonise-
ra med varandra uttrycks också av lärarna som en del av deras dagliga arbete 
och närmast som en självklarhet. Särskilt i Bäckskolan uttrycks relationen 
mellan dessa delar som given. Lärarna diskuterar genomgående sin betygsät-
tande praktik i relation till betygsystemet. Även lärarna i Havskolan och 
Sjöskolan ser sin betygsättande praktik som en handling i deras vardagliga 
arbete i skolan och att betygsystemet är en reglerande struktur till denna 
praktik. Däremot är det olika delar av denna relation som fokuseras. Likaså 
är det olika delar av relationen mellan betygsättningen och lärarnas pedago-
giska arbete som lyfts fram i de olika skolorna. 

Berättelsens innehåll  
När intervjusituationen är etablerad fick alla lärare börja med att associera 
kring ordet betyg. I båda skolorna kopplas begreppet till en negativ pro-
blembild med ett undantag av en av lärarna vid Bäckskolan, som direkt 
kopplar begreppet till den reglerande systemnivån med associationen: ”be-
dömning utifrån olika kriterier” samt kommentaren ”tre nivåer”. I övrigt var 
det ord som ”ångest”, ”svårt”, ”jobbigt”, ”kontroversiellt”, ”stressad” och 
”betygspanik”. En skillnad är dock att medan Bäckskolan och Sjöskolan 
uttrycker sig genom ett lärarperspektiv, att de som lärare upplever stress, 
eller att betyg är kontroversiellt för att alla ser sig som experter på betyg, 
uttrycker lärarna i Havskolan ett elevperspektiv, att eleverna känner ångest 
och att det är svårt med betyg för elevernas negativa upplevelse av att inte 
bli godkänd. Överhuvudtaget är den diskurs kring betyg som skapas i Havs-
kolan mer elevorienterad. Genomgående lyfter de fram elevernas upplevelse 
av att bli betygsatta och de svårigheter detta medför för lärarna i sin betyg-
sättande praktik. I Bäckskolan och Sjöskolan är det i huvudsak ett lärarper-
spektiv som formuleras. Där kopplas praktiken ofta till det reglerande syste-
met och det sätt varpå lärarna använder sig av betygskriterier. 

Lärarna inleder diskussionen om betyg med en negativ problemorientering. 
Detta kan bero på en intertextuell förståelse av betygsfrågan där man kan 
tänka sig att lärarna har påverkats av massmedias debatt om betygens brist 
på likvärdighet. Men i den berättelse som skapas av lärarna framkommer 
inte detta när problemen diskuteras. Ingen lärare i Bäckskolan och Havsko-
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lan tar upp den negativa syn på lärarnas betygsättning som haft stor plats i 
medierna kring tiden för intervjun. Inte heller framkommer det att lärarna 
skulle ha tagit del av de rapporter och utredningar om betyg som publicerats 
under 2000-talet av Utbildningsdepartementet och Skolverket. I Sjöskolan 
förekommer kopplingar till betygsdebatten vid ett par tillfällen men det är 
inget lärarna utvecklar eller uttrycker som viktigt i deras praktik. Med en syn 
på berättandet som ett sätt att skapa mening, kan den kommunikativa situa-
tion som uppstår vara en väg till gemensam förståelse av vad betyg är och 
bör vara, hur lärare ska betygsätta (och inte) och hur deras egen sociala prak-
tik kan fogas in i detta meningsskapande.  

I en strukturell narrativ analys kan vissa delar av berättelsen kategoriseras 
och plockas ur sitt sammanhang i syfte att klargöra hur berättelsen skapar en 
scen eller ”verklighet” där den ska utspelas. I centrum för berättelsen finns 
intrigen, händelseförloppet som för berättelsen framåt. Det är denna som är 
berättelsens nav och som bestämmer karaktärerna.151 Jag kommer i ett första 
steg reda ut intrigens händelsefunktioner genom att presentera den berättelse 
som skapas genom ett visst antal teman där olika händelser äger rum. Dessa 
teman kommer sedan att relateras till den strukturella narrativa analysen där 
intrigen tydliggörs. 

Berättelserna i de tre skolorna kretsar kring samma teman:  

 Det reglerande systemet av 
 Elevkontexten 
 Den professionella läraren 
 Att sätta betyg 
 Betygens likvärdighet 

Reglerande systemet 
I Bäckskolan och Sjöskolan skapas omedelbart en berättelse där lärarna 
framställer sitt arbete med betygsättning som nära kopplat till det reglerande 
systemet, betygsystemet, vilket alltså är det första temat i deras berättelse. I 
Bäckskolan beskrivs betygskriterierna uttalat som ett stöd i lärarnas bedöm-
ningsarbete, inte endast vid betygsättningen. I Sjöskolan är lärarna mer utta-
lat kritiska till betyg över huvud taget, samtidigt som de beskriver den betyg-
sättande praktiken som baserad på det reglerande systemet av läroplan och 
betygskriterier.  

När jag spelar det här spelet, när jag följer på något sätt betygssituationen, då 
är ju jag, jag är ju, man är ju supermedveten och vi är medvetna om vad det är 
som gäller just nu. Och det är ju det som vi agerar utifrån, så att vi på nåt sätt 
har ju den här kollen. Det är ju det här som är, det här är MVG nu. Henrik, 
Sjöskolan 

                                                      
151 Czarniawska, Barbara, 2004, s. 84 
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Det är en komplicerad relation mellan betygsystemet och praktiken som 
framträder. Främst är det två aspekter som går att utkristallisera: kunskap 
och urval. Men innan dessa diskuteras vill jag ändå poängtera att lärarna 
genomgående, om än inte explicit alla gånger, uttrycker det komplicerade i 
att ett regelverk bestående av betygskriterier påverkar deras praktik. Det 
uttrycks en frustration över att detta regelverk förändras hela tiden. Lärarna i 
Bäckskolan uppehåller sig länge vid hur de olika systemen fungerar och 
huruvida de själva har bedömts eller arbetat med olika betygsystem.  

När jag hör ordet betyg just nu, då är jag nog ganska stressad över att betygsy-
stemet ska ändras. Och att det ska ta lång tid för mig att förstå det. För jag 
tycker att det räcker med att jag har haft, blivit bedömd själv, efter ett system 
och fått lära mig ett nytt precis eftersom jag gick ut 99. Eva, Bäckskolan 

Det komplicerade i relationen mellan betyg och kunskap tydliggörs då Lena 
(Bäckskolan) berättar om hur hennes betygsättande praktik gick till inför 
jullovet innan intervjutillfället. Hon menade att det egentligen inte är vid 
terminsslutet betygen sätts, även om lärarna formellt sett gör det. Istället sker 
det vid det utvecklingssamtal de har med eleverna ett par månader tidigare. 
Då ska de ge ett skriftligt omdöme, som visade sig vara mycket betygslik-
nande. Det formuleras i tre steg: ”ej tillräckligt, tillräckligt, i hög grad”.  

Så egentligen är det då som det är jobbigare tycker jag. För då får man verkli-
gen tänka till var ligger varje elev. Och det är ju bra, för att då tänker man fak-
tiskt inte i betyg på samma sätt. Utan då tänker man i förmågor. Lena, Bäck-
skolan 

Här är det tydligt att lärarna när de inte behöver sätta betyg enbart, utan ock-
så förväntas formulera sig kring elevens nivå och vad som bör ske framåt, 
känner att de i större utsträckning än vid betygsättningen kan relatera till 
elevens kunskap. Samma sak artikuleras i Sjöskolan där en beskrivning av 
undervisning utan betygsättning sker i termer av konstnärligt klimat, kul, 
kreativt, roligare. Det finns också en koppling till ökat lärande när Henrik 
illustrerar hur han idealt skulle vilja kommunicera med eleverna i Svenska. 

”Men ni behöver inte vara oroliga för att jag kommer att betygssätta era dikter 
eller någonting sånt där.” Jag kan tänka mig att man skulle kunna nå mycket 
längre då. Henrik, Sjöskolan 

Betyg och pedagogiskt arbete med omdömen konstrueras också i dikotomis-
ka termer. I Sjöskolan poängterar lärarna att respons och betyg ”absolut inte 
är samma sak”. Lärarna diskuterar tillsammans hur det kan vara möjligt att 
arbeta utan betyg. De är, trots en önskan om att kunna frigöra sig från bety-
gen, överens om att dessa alltid finns med i det dagliga arbetet. Särskilt He-
lena poängterar att betygskriterierna alltid finns närvarande även om lärarna 
inte uttalar det. 

Så det finns ju där närvarande ändå, som du säger, det här spelet om betyget är 
ju alltid närvarande fast vi bestämmer oss för att eleverna, ”nu får ni en liten 
rast, just nu när vi gör det”. Då trollar vi bort betygen för ett litet tag. Men vi 



 63 

är ju inne i systemet ändå. Alltså jag vill bara säga att vi är ju där. Helena, 
Sjöskolan 

I Bäckskolan beskriver lärarna liknande dilemman i sin diskussion om att 
betygen ligger i vägen för deras pedagogiska arbete vid utvecklingssamtalet. 
Eleverna förväntar sig, utifrån de betygsliknande omdömena, att de motsva-
rar reella betyg. Så att funktionen att peka på vad eleven eventuellt skulle 
kunna uppnå vid läsårets slut försvinner genom att läraren måste hålla tillba-
ka omdömena för att inte riskera att eleverna känner sig lurade. 

Men samtidigt har vi ju sagt till oss själva att vi trasslar till det för oss om vi 
skriver i hög grad och eleven sedan inte får det betyget i åttan. […] För det är 
så svårt för en förälder att förstå. Eller eleven, jag fick ju i hög grad, varför 
fick jag inte det i betyg nu? Så då håller man ju ner det hela. Lena, Bäckskolan 

Viktigt att påpeka är att det inte är betygens giltighet som är problemet, att 
lärarna skulle sätta fel betyg, utan dess funktion av definitivitet istället för 
pedagogiskt verktyg. Lärarnas bekymmer med att eleverna ser ett högt om-
döme som ett ”löfte” om ett visst betyg hindrar dem att använda dessa för att 
peka framåt mot en möjlig kunskapsutveckling. Istället får de hålla tillbaka 
omdömena. Genom det fungerar inte omdömena så som avsett och därav 
förlorar de sin pedagogiska funktion. Däremot medför detta inte att själva 
betygsättningen på något sätt skulle bli felaktig. Tvärtom uttrycker lärarna en 
trygghet i sin betygsättande praktik.  

Betygskriterierna, menar de, används i mycket för att stödja den betygsätt-
ning man ändå skulle göra. De berättar om betygsättningen som något de 
egentligen ganska enkelt kan genomföra genom sin erfarenhet som lärare. 
Betygsystemet används främst som stöd. 

Jag var klar på att jag satte det betyget som han faktiskt var värd. Han var inte 
värd ett MVG utifrån kriterierna. Carolina, Sjöskolan  

Ja, det [det reglerande systemet] finns ju. Man måste ju ta del av det. Man kan 
ju inte bara rycka på axlarna och säga att man körde med ryggmärgen eller 
någonting. Lena, Bäckskolan 

Lärarna använder även betygskriterierna för att argumentera för det betyg de 
redan vet att en elev ska ha. Lena och Wilma i Bäckskolan uttrycker det som 
att de måste ha bevis på kunskap. Ur lärarens perspektiv är alltså inte pro-
blemet att betygens koppling till kunskap skulle vara missvisande eller felak-
tig. Istället är problemet att de behöver motivera hur de har gjort denna 
koppling. På så vis tolkar jag det som att de i sitt bedömningsarbete med 
feedback, anteckningar och samtal har kunskapen i centrum. Där arbetar de 
med att få eleven att förstå vad han eller hon behöver arbeta mer med och 
vad som fungerar bra. Det är i detta bedömningsarbete som lärarna skapar 
den medvetenhet hos eleven som dagens betygsdebatt menar att betygen och 
de nationella proven ska skapa hos eleven och läraren.152 Den funktion bety-

                                                      
152 Se kapitel Det reglerande systemet 
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gen uttrycks ha i detta samtal är i huvudsak urvalsfunktionen. Framförallt är 
detta en produkt av elevernas betygsstress. Lärarna upplever att eleverna i 
alltför hög grad stressar inför gymnasievalet. Ett MVG för lite kan för dem 
medföra att den utbildning, eller i första hand den skola, de sökt inte går att 
komma in på. Denna stress skulle kunna vara orsaken till att lärarna gärna 
”håller nere” betygen innan årskurs nio eftersom de annars kan hamna i en 
position där elevens förväntningar blir för höga. Betygshets finns med som 
en aspekt av temat Den betygsättande praktiken nedan.  

I Sjöskolan artikuleras betyg i ett motsatsförhållande till kunskap. Den ökade 
fokusen på lärarnas betygsättning tar tid från övrigt pedagogiskt arbete och 
betygen medför också att eleverna fokuserar betygen istället för kunskap. Att 
lärarna ägnar så mycket tid åt betygsättningen kopplas bland annat till led-
ningens önskan om höga meritvärden.  

Men med alla dessa nya liksom kvalitativa, liksom nivåer som kommer in i 
det här nya betygssystemet. Då undrar jag hur mycket utav vår gemensamma 
tid som kommer att ta i anspråk för det, som jag ändå från början tänker är ett 
trubbigt instrument. Man tror att, ja men nu så ska det liksom bli enklare för 
att det är fler nivåer. Det tror jag inte alls! Helena Sjöskolan 

En dikotomi mellan kvalitativ bedömning och betyg utifrån betygskriterierna 
som reglerande för lärarpraktiken uttrycks.  

Säg till exempel så här: vi ska jobba med dikter. OK! Och ingenting kommer 
att betygssättas utan så här. Utan vi ska bara satsa på att få så här kreativt ar-
bete i gruppen, så här. Henrik, Sjöskolan 

Men egentligen är ju… kan jag tycka att vi lägger ner t o m för mycket tid att 
skriva långa texter om enskilda uppsatser och försöka hjälpa eleven fram på 
det viset. För de elever, de flesta elever tittar ändå mest på betyget och är mer 
hjälpta av ett samtal eller en kommentar kring det samlade arbetet under en 
termin. Eva, Bäckskolan 

Samtidigt uttrycker lärarna att det är en självklarhet att följa betygskriterier-
na. 

Lena: Ja, de finns ju. Man måste ju ta del av det. Man kan ju inte bara rycka 
på axlarna och säga att man körde med ryggmärgen eller någonting 

Lena och Wilma: Mm. 

Eva: Alltså hela betygsystemet är ju helt ointressant om man inte följer styr-
dokumenten… Alltså då faller ju allting. Eh, ska man ha det så ska man göra 
det på rätt sätt. Därmed inte sagt att jag tror på betyg. Men ska man nu ha 
det…  

I Havskolan kunde detsamma formuleras såhär: 
Och sen är det svårt också där här just med G-nivån att det kan ju vara så nära 
IG eller så nära VG och det anses ju också så orättvist, tycker de, att man kan-
ske får samma betyg då trots att någon kanske nästan är på väg till VG och 
den andra på IG. Det där tycker jag också, det är för brett spann där, men nu är 
det väl nytt betygssystem på gång… Sara, Havskolan 
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Lärarnas elevperspektiv i Havskolan medför att de för det mesta relaterar till 
eleverna när de pratar om betygsystemet. Det är hur eleverna upplever bety-
gen som berättelsen kretsar kring. Betygsystemet konstrueras som samma 
självklara reglerande struktur som i Bäckskolan, vilket man som lärare för-
håller sig till. Däremot uppstår problem när också eleven har att förhålla sig 
till betygsystemet. Eleverna i Havskolan har svårt att förstå innehållet i kurs-
planer och betygskriterier, menar lärarna. Dessutom förklaras denna proble-
matik och problemet med elevernas låga betyg genomgående av kontextuella 
faktorer som språkförbistringar, sociala förhållanden, motivation hemifrån 
osv. 

Det finns ju alltid olika skäl till också varför man inte har nått godkänt. Jag 
kan ju säga den förra klassen som gick ut, när jag senast satte betyg, då så, en 
stor del av de som inte fick godkänt där var ju såna som för det första hade va-
rit i Sverige alldeles för kort tid och de övriga som inte fick godkänt det var ju 
såna som hade lagt av lite grann i skolan redan i åttan någon gång. Mats, 
Havskolan 

Även lärarna i Bäckskolan beskriver sina elevers skolresultat, som här är 
övervägande höga, med att de har högpresterande elever. Det tillfälle lärarna 
i Bäckskolan har elever som misslyckas i skolan i sina berättelser är förklar-
ingen att eleven har eller borde ha en bokstavsdiagnos. I deras berättelse är 
denna typ av förklaring till elevernas betyg annars inte lika vanlig. När ele-
verna presterar bra blir det inte lika viktigt att motivera prestationen med 
kontextuella faktorer. Orsaken torde vara att läraren inte känner samma be-
hov av att förklara sig eftersom ett gott resultat inte ifrågasätts på samma sätt 
som ett dåligt. Intressant är att lärarna i Sjöskolan inte alls diskuterar elever 
som misslyckas i skolan. Dessa elever finns i skolan vilket statistik från 
Skolverket visar, 10 % av eleverna når inte målen i alla ämnen, men de är 
osynliga i lärarnas berättelser.  

Lärarna i Havskolan påpekar elevernas problem med att förstå svenskämnets 
krav på godkänt. Det är som sagt svenska som andraspråk (SvA) de diskute-
rar. Att eleverna ifrågasätter att de inte blivit godkända förekommer. När 
eleverna har gjort alla ”G-uppgifter” har de svårt att acceptera att de inte når 
upp till betyget G.  

Sara: Men ändå så är det ju inte godkänt och då. Jag tycker det blir så svårt för 
det blir så abstrakt att få dem att förstå att ja, du har gjort alla uppgifter men 
nivån på språket, just i svenskan… 

Rebecka: Ja, svenska är ju så speciellt 

Sara: ... det räcker inte riktigt, det är så svårt att sätta fingret på exakt, förklara 
vad det är som saknas 

Mats: Jag tror väldigt många elever, just därför tycker att svenska är ett väl-
digt godtyckligt ämne. Alltså att bedömningen av svenska är väldigt godtyck-
lig just därför att det är ofta väldigt svårt att säga något annat än att det är inte 
tillräckligt bra nivå på språket. Det är svårt, man kan sätta fingret på några sa-
ker. Så säger de: ”Men om jag ändra till det då så”, nja, näe. 
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En idé som framkommer är att ämnet är speciellt och särskilt känsligt att få 
betyg i. Sara i Havskolan kopplar elevernas problem med att ta betygen per-
sonligt till att det just är ämnet svenska som andraspråk (SvA) de läser. Re-
sonemanget går ut på att eleverna skulle känna att läraren kritiserar deras 
språk i sig när de inte får ett godkänt betyg. Utifrån detta går berättelsen över 
till att handla om kursplanen i SvA. Ingången i lärarnas berättelse om betyg 
är alltså inte det reglerande systemet av kursplaner och betygskriterier som i 
Bäckskolan. Istället går lärarna här direkt in på elevens utsatthet i att bli un-
derkänd. När de nu går in på styrdokumenten är det med ett elevperspektiv. 
Problemet, menar lärarna, är att dokumenten inte är anpassade efter eleverna 
i deras upptagningsområde. Dessa elever möter inte det svenska språket i 
egentlig mening förutom i skolan även om de är födda i Sverige. Kursplanen 
för SvA fungerar således inte riktigt för dem i deras dagliga verksamhet. 

Men det står ju sällan om elever som är födda och uppväxta här, som i [nam-
net på området], de är ju födda i Sverige, men de har inte språket ändå. Det 
står aldrig någonting om sånt. Det tycker jag har försvårat… Rebecka, Havs-
kolan 

Kursplanen är upplagd liksom efter elever som bor i ett område där majoriteten talar 
svenska då, så är det inte här! Mats, Havskolan 

Problemet med de få stegen, särskilt associationerna till begreppet icke god-
känt diskuteras i Havskolan. Betyget G och dess bredd vilket får effekten att 
”G-nivån att det kan ju vara så nära IG eller så nära VG och det anses ju 
också så orättvist, tycker de.” 153 Formuleringen ”Icke godkänt” får lärarna 
att åter igen formulera sig kring problemet med elever som upplever sig per-
sonligt underkända. Men problemet med elever som inte kommer in på 
gymnasiets nationella program kommer också upp här. 

Och det är därför som de blir så frustrerade många nu då och så kommer de ju 
inte in på gymnasiet om de inte har godkänt i svenska, engelska, matte, det 
blir väldigt så här… frustration. Sara, Havskolan 

Eva (Bäckskolan) framhåller, i anslutning till en diskussion om problem med 
elever som på lektionerna använder ett språkbruk som inte kan accepteras, 
det svåra med att bedöma muntlig framställning på lektionerna. Medbedöm-
ning går ju inte att få påpekar hon, när det inte är text som ska bedömas. Här 
söker hon istället stöd i betygskriterierna. 

Om jag då har till exempel som några killar i klassen som sänker varandra, 
säger som: ”A men din lilla hora” och sådant där. Då tycker jag att de inte kan 
få VG eftersom de använder sig av sådant språkbruk under lektionstid. Så att 
det, tyvärr. Och hur ska jag kunna få medbedömning på… Eva, Bäckskolan 

Att ett dåligt språkbruk skulle kunna leda till sänkt betyg med stöd i betygs-
kriterierna lämnas okommenterat av de två andra svensklärarna. Däremot 
skapas en diskussion om skillnaden i att betygsätta muntlig och skriftlig 
framställning. Lärarna uttrycker att det är lättare att hitta bevis på kunskap 

                                                      
153 Rebecka, Havskolan 
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skriftligt. Att bedöma det muntliga utkristalliseras till kunskap om samtalets 
spelregler och en förmåga till ett bra språkbruk.  

Om ni inte kan klara ett muntligt samtal där en i taget får tur liksom. Då upp-
når man inte ens godkänt i ämnet. Wilma, Bäckskolan 

För jag måste ju säga, jag motiverar mitt G till de här MVG-killarna i min 
klass med att så länge de inte kan låta bli att kränka andra eller använda sig av 
ett så… sånt språk. Eva, Bäckskolan 

Att kunna spelreglerna i klassrummet blir genom detta ett mål att uppnå. 
Lena accepterar påståendet men vill ändå poängtera att det är den muntliga 
delen av betyget som inte godkänns och inte hela betyget i svenska. Wilma 
menar att hon säger till eleverna att de inte kan få godkänt över huvud taget 
och tillägger: ”Men jag har säkert fel”. Det hon syftar på här är att hon inte 
är säker på att hon egentligen har stöd för detta i betygskriterierna. Såhär 
gick diskussionen: 

Lena: Ja och att få dem att lyssna till varandra. Träna dem till reflexion att 
verkligen fokusera på den som pratar och inte bara babbla rakt ut själv va. Be-
gära ordet och allt det här. Det är ju otroligt stöd att det faktiskt står att man 
ska kunna delta i en… ett samtal 

Wilma: Ja att det inte handlar om betyg om uppförande, betyg i ordning och 
uppförande. Utan det ingår i ämnet. Det är ju det som är så bra. 

Eva: Att klara livet sen på något sätt som student eller som…. 

Alla: Mm 

Eva: …på arbetsplatsen 

Det intressanta är att de på min fråga om de någonsin stött på motstånd från 
eleverna i denna fråga svarar att eleverna aldrig har protesterat samt att ”Det 
står ju där”. Detta leder till att Eva hämtar betygskriterierna för att vi gemen-
samt ska kunna se att deras resonemang beläggs i dessa. Innan hon går skrat-
tar hon och säger: ”Men sen kan det ju vara så, åh snälla, snälla ge mig nå-
gonting som jag kan tolka åt det hållet.” Slutligen enas lärarna om att de i 
sina lokala tolkningar av betygskriterierna bestämt att samtalsspelet och 
språkbruket ska vägas in i kriteriet för högre betyg där eleven ska kunna 
anpassa sitt tal och sin skrift efter mottagare och syfte, även om det inte ex-
plicit uttrycks så i betygskriterierna. 

I linje med ett nyinstitutionellt synsätt på relationen mellan de reglerande 
strukturerna och det dagliga arbetet i organisationer som skolan, tolkar jag 
detta som praktikens krav på ett effektivt arbete med vissa förutbestämda 
ofta outtalade resultat som mål. Institutionen kräver ett regelverk som är 
skapat för att reglera verksamheten och utåt kommunicera vad man har för 
normer och regler. Detta är viktigt för att legitimera institutionen i samhället 
men främjar inte alltid ett effektivt och fungerande arbete i den dagliga verk-
samheten. Lärarna vill, i linje med skolans övergripande uppdrag, fostra 
eleverna till goda samhällsmedborgare där de ska klara sig bra och på bästa 
sätt kunna ta sig fram i ett kommande yrkes- och samhällsliv. Men för att 
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kunna kräva ett gott uppförande (här: främst ett gott språkbruk) av eleverna 
uttrycker lärarna ett behov av att kunna motivera detta utifrån det reglerande 
systemet av betygskriterier. Det verkar inte räcka med annat än betyg som 
auktoritet. Om det inte ”står där” blir denna den av det pedagogiska arbetet 
inte möjlig. I relation till lärarnas framställning av elevernas betygshets och 
lärarnas behov av att kunna motivera sina krav utifrån betygskriterierna ska-
pas en bild utifrån detta exempel där lärarnas auktoritet ersatts med betygen 
som auktoritet. I Havskolan var det ”andra lärare” som fick illustrera kravet 
på att motivera en fostrande pedagogik med betyg. 

Fast det har jag ju hört vissa lärare på skolan som säger också, det här med 
uppförande och betyg att det, att de bedömer det i betyget. Och det kan jag 
faktiskt säga, det har jag faktiskt bara hört från, nu låter det här jättehemskt, 
men, men från lärare som själva är kanske från något annat land. Jag har fak-
tiskt inte hört det av… Rebecka, Havskolan 

En framställning av lärarnas vilja att fostra eleverna till goda samhällsmed-
borgare med goda förutsättningar efter skolan skapas. Med ett trevligt sätt 
och gott språkbruk kommer eleverna ha större möjligheter att lyckas i den 
samhällskontext de förväntas befinna sig i efter skolan. Eleverna i Bäcksko-
lan siktar på yrken där denna språkliga förmåga krävs (exempelvis uttalas 
läkare som ett yrke eleverna vill utbilda sig till). Hur de fostras språkligt 
formas av dessa förväntningar och den förförståelse lärarna har om sina ele-
ver och deras bakgrund. Det språkliga sammanhang eleverna i Havskolan 
fostras till är utifrån den samhällskontext de förväntas delta i efter skolan. 
Framförallt är det ett annat språkligt, men också socioekonomiskt, samman-
hang de befinner sig i under sin skoltid. Den ”naturliga” framtid lärarna ser 
för sina elever är i Havskolan snarast något de uppmanar eleverna att bryta 
med. Kopplingen till betyg och språk är viktig i detta avseende. Med höga 
betyg och en bra svenska ökar möjligheten för eleverna att skapa sig en bätt-
re position i samhället. Mötet med samhället utanför skolan är inte lika lad-
dat i Bäckskolan. Istället är detta möte en inbyggd självklarhet för eleverna i 
sin strävan efter höga betyg i syfte att förverkliga sin yrkesdröm eller möj-
lighet att komma in på den skola de vill. I Sjöskolan diskuterar inte lärarna 
elevernas yrkesframtid efter skolan förutom i termer av att de vill ha höga 
betyg eftersom det har betydelse för gymnasievalet. Inte heller här beskrivs 
”tiden efter skolan” som lika bekymmersam som i Havskolan. 

Kursplanen och betygskriterierna som aspekt av temat uttrycks i huvudsak 
som problematisk av lärarna genom att relationen mellan lärarens dagliga 
arbete med bedömning som kunskapsgenererande störs av betygsystemet. 
Det är när eleverna förväntar sig eller strävar efter ett högre betyg än vad 
läraren vid den slutgiltiga betygsättningen bedömer att de ska ha som pro-
blem uppstår. Lärarna hanterar detta olika beroende på skola. I Bäckskolan 
är några sätt att hantera krocken att hålla nere omdömen tidigare under läs-
året och att kontinuerligt föra anteckningar om elevens prestationer för att 
kunna motivera sitt betyg vid ett eventuellt ifrågasättande. I Bäckskolan och 



 69 

Sjöskolan uttrycks en frustration över att eleverna bara är intresserade av 
betyget och inte den kvalitativa bedömning läraren anser viktig att ge i ett 
kunskapsgenererande syfte. I Havskolan är problemet att eleverna inte för-
står betygskriterierna och att kursplanen inte ses som anpassad till elevernas 
förutsättningar. Intressant är att lärarna, samtidigt som de säger att de hindras 
av betygen i sitt pedagogiska arbete, explicit uttrycker att de uppskattar be-
tygskriterierna. De säger att de hjälps och använder sig av betygskriterierna i 
sin bedömning. Denna, för mig, paradox återvänder jag till ett par gånger i 
samtalet i syfte att reda ut vad de egentligen menar med att betygskriterierna 
hjälper dem i arbetet. En viktig poäng är att lärarna i Bäckskolan och Sjösko-
lan har arbetat med betygskriterierna i stor utsträckning. I Sjöskolan fram-
kommer en tydlig aspekt av ”pedagogisk förlust” i relation till den betygsät-
tande praktiken. Skolarbetet blir inte bara mer styrt av betygskriterier och 
mål utan även torftigare.  

Det är ju så otroligt häftigt att få sjuor, kan jag tycka. För man känner, åh, man 
har så mycket tid och man kan göra så mycket, liksom, på något vis ännu 
mera kreativa saker. Man kan lägga in vad man tycker är roligt därför att man 
har inte det här, alltså vi har inte behövt liksom betygsbedöma dom och det är 
ju så skönt. Jag kan skriva kommentarer och det är liksom. Dom går hem och 
läser och alla är liksom ganska nöjda och glada sjuor. Carolin, Sjöskolan 

Att eleverna fokuserar betyg och inte lärande genom respons på arbeten är 
ett exempel där lärarens vilja till kunskapsutveckling krockar med elevens 
fokus på betyget. I Bäckskolan berättar också en lärare att hon anser att de 
lägger ner för mycket tid på att ge långa kommentarer till elevtexter när ele-
verna egentligen bara är intresserade av betyget, får hon inte medhåll. Både 
Lena och Wilma uttrycker elevens behov av en kommentar av läraren. Eva, 
anser visserligen att eleven ska ha en kommentar men menar att det kanske 
är onödigt av dem att lägga ner så mycket tid när det ändå bara är betyget 
som intresserar eleven. Jag ser detta som ytterligare ett exempel på lärarnas 
fokus på kunskapsutveckling och elevernas fokus på betygens funktion av 
urval till framtida utbildning.  

Ytterligare en aspekt är det speciella med betygsättningen i svenska där kva-
litativ bedömning blir mycket tidsödande. Sara och Rebecka (Havskolan) 
formulerar det negativa i att det inte finns betygskriterier för årskurserna 
mellan år fem och nio. Det uttrycks en önskan om nationella prov även de 
mellanliggande åren. Här visualiseras den paradox jag tyckte mig se även i 
berättelsen från lärarna på Bäckskolan, men på ett annat sätt. I Bäckskolan 
var det en paradox där det reglerande systemet formulerades både som hind-
rande för det pedagogiska arbetet med kunskapsutveckling och som ett stöd 
för att motivera satta betyg. I Havskolan uttrycks betygsystemets regelverk 
som luddigt och svårt att använda sig av samtidigt som en ökad reglering 
genom nationella prov och betygskriterier i årskurs sex till åtta efterfrågas. 
Det är motstridiga formuleringar. Dessa visualiserar de motstridiga krav 
lärarna har att förhålla sig till i sin betygsättande praktik. Å ena sidan ska 
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betygen generera kunskap och användas i den dagliga pedagogiska verksam-
heten. Här är det ett individperspektiv där eleven ska få en förståelse för hur 
hon ligger till kunskapsmässigt och utifrån det arbeta vidare. Denna använd-
ning ligger i linje med dagens målorienterade betygsystem. Å andra sidan 
ska betygen vara objektiva mätinstrument för utgallring av elever vid gym-
nasievalet. Här är det snarare en användning av betygen i linje med hur tan-
karna bakom det relativa betygsystemet uttrycktes. Den förra uttrycker en 
pedagogisk funktion inom skolan som organisation, i den dagliga verksam-
heten. Den senare uttrycker en samhällsfunktion för kategorisering av indi-
vider.  

Lärarna uttrycker ingen tydlig idé om vad betygens funktion är. Det övergri-
pande intrycket är att lärarna inte är på det klara med det. Den tydligaste 
funktionen som framkommer är när lärarna uttrycker att betyg som urvals-
kriterium inte fungerar. I och med detta framkommer det (om än mest impli-
cit) att betygen har en funktion som utgallrare av elever inför högre studier. 
Detta uppstår bland annat i berättelser om andra skolor och andra lärare som 
sätter för höga betyg, vilket då framställer dem själva som lärare vilka inte 
gör det.  

Lena: Fast om man tänker på gymnasiet sen så är det ju samma problem där 
också tror jag. Till högskolorna. Det fungerar ju inte som urvalsinstrument. 

Eva: Nä 

Intervjuare: Vad kan man göra åt det då. Har ni någon lösning? Din utopi? 

Lena: De försöker väl göra det nu med att man inför fler steg till exempel. Då 
kan det ju bli mer så. Men jag är ju tveksam till det. 

Wilma: Till om det skulle ge någon… 

Lena: Jaa… 

Wilma: Det blir bara krångligare att sätta antagligen. 

Eva: Man har tydligen behov av urval. 

Lena: Ja man har ju det. Det är ju därför. 

Wilma: Eftersom man måste lotta in. 

Lena: Ja 

Det blir tydligt i lärarnas berättelse att det är någon annan som har ett behov 
av urval, inte de. Vem denna andra är kan vi ju spekulera i men två repliker 
senare kommer utbildningsminister Jan Björklund in i berättelsen. 

Eva: Jag tror att det är såhär. Björklunds barn kommer upp i skolåldern i höst. 
Och då vill han känna igen systemet som det var när han gick i skolan. 

[Allmänt skratt] 

Eva: Så att han kan vara med på utvecklingssamtal och prata och liksom vara 
inne i det hela. 
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Visserligen är objektet i berättelsen nu det nya betygsystemet, men eftersom 
det associerades till en ökad möjlighet att använda betygen som urvalskrite-
rium blir det han som är mottagaren för möjligheten att använda betygen 
som urval. När det tidigare betygsystemet diskuteras, som det gör i alla sko-
lorna, blir det tydligt att betyg då hade funktionen av utgallring. Men även 
detta kritiseras som orättvist. Lärarna har egna erfarenheter av att bli betyg-
satta relativt och ingen uttrycker betygen som mer rättvisa då. 

Betygens relation till kunskap är över lag nedtonad eller till och med satt i ett 
motsatsförhållande till varandra. I Havskolan är betygens främsta funktion 
att eleverna ska få möjlighet att komma in på de nationella programmen och 
ta sig från närområdet till innerstan, vilket ger betygen en funktion av urval. 
Eleverna uppmanas explicit av lärarna att inte söka skolorna i närområdet 
utan vända sig till innerstadsskolorna. Det uttalade motivet är språkutveck-
lingen.  

Mats: Jo men just på grund av den språkliga, att utveckla språket och vi fick 
faktiskt de allra flesta att söka sig till, till… de fick ganska bra betyg i den 
klassen också så att de hade möjligheter och ta sig in… 

Sara: för det är ju det man behöver då, ja… lite högre, mm 

Mats: Jag måste påpeka att de faktiskt försvarade sina betyg… 

Rebecka: Ja, ja, ja, absolut! 

Mats: Men, om man ser nu då, jag tycker att de var väldigt språkligt kompe-
tenta när jag släppte dem. Men man ser nu när de kommer tillbaks hit, de har 
ett mycket bättre flyt i språket och den här lilla brytningen är nästan helt bor-
ta… De kan så snabbt, liksom att bli av med den där brytningen. 

Som nämnts ovan är språket och betygen det medel lärarna i Havskolan har 
att erbjuda eleverna i syfte att kunna bryta med sin sociala kontext och skapa 
sig en ny (bättre) samhällsposition. Kunskaper i svenska och betyg används 
ofta synonymt när vägen till elevernas möjligheter i framtiden diskuteras. 
Det reglerande systemet av kursplaner och betygskriterier uttalas främst som 
att de står i vägen för denna möjlighet. Däremot kan de tillsammans med 
främst de nationella proven hjälpa läraren att motivera ett icke godkänt be-
tyg. 

Ett annat styrmedel som används från det reglerande systemets sida är de 
nationella proven. Lärarnas uttalanden kring dessa visar på en kluvenhet 
gentemot deras roll i det betygsättande arbetet. Nationella proven tar tid, 
vilket medför att annan pedagogisk verksamhet får stå tillbaka. 

Ja, alltså tittar man på vårterminen i nian så är det ju, liksom så där tjugo tester 
på elever. Alltså det är ju… Och så ska de här eleverna förberedas för de här 
testerna i alla ämnena… inför nationella prov och så där. Jag menar, säg att 
det är fyra prov i engelska, det är tre i svenska, det är tre i matte. Nu ska de ha 
i SO, nu ska de ha i NO, nu ska de ha i moderna språk. Och allt det är ju na-
turligtvis… tar ju oerhört mycket tid. Och det styr också våran undervisning. 
Henrik Sjöskolan 
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Men även den betygsättande praktiken styrs av de nationella proven genom 
att lärare tenderar hålla tillbaka betygen vid höstterminens slut i väntan på att 
de nationella proven är genomförda under våren. Både i Bäckskolan och 
Sjöskolan berättar lärarna om detta fenomen. I Sjöskolan är det andra lärare 
som styrs av de nationella proven på detta sätt. De berättar att det är elever 
som menar att ”läraren vill vänta till våren”154 med de höga betygen, till efter 
de nationella proven. De nationella betygen ”legitimerar det där betyget”.155 

Eva (Bäckskolan) beskriver också det dilemma betygsättningen kan hamna i 
när betygsättningen bör överensstämma med resultatet på det nationella pro-
vet. Hon frågade sig ifall hon kunde sätta det högsta betyget, MVG, på två 
elever som nått upp till kraven för MVG i kursen, innan de nationella proven 
var genomförda. Hon ville ”vänta till nationella proven för att se hur det gick 
för dem” innan hon satte MVG. Istället gav hon dem VG. Hon uttrycker i 
intervjun sin förundran över sitt sätt att resonera och berättar att hon inte 
kunde släppa betygsättningen innan hon gått tillbaka till betygsdokumentet 
och ändrat betygen till MVG. En iakttagelse är att hon valde att sänka bety-
gen till VG. Frågan är om samma problem uppstått ifall situationen hade 
varit den omvända, att hon egentligen menade att de skulle ha G men satte 
VG för säkerhets skull ifall nationella proven skulle visa på VG. Hennes 
uttalande ”Det är lite sådär synonymt med proffsighet om man sätter ett lågt 
betyg eller inte” visar på en tendens att vilja sätta ett lägre betyg för säker-
hets skull och inte ett högre. Frågan är om detta är ett uttryck för proffsighet 
i termer av att skolan bör ha lite lägre betyg hellre än högre. Eller om det var 
av samma rädsla för att sätta ett högre betyg och sedan göra eleven besviken 
ifall det visade sig vara för högt, som var fallet i Lenas berättelse.  

De nationella proven beskrivs ha en betydelse för hur lärarna hanterar den 
betygsättande praktiken. När eleverna inte förstår att de inte når upp till må-
len och genom det inte kan få ett godkänt betyg kan proven användas i syfte 
att motivera ett underkänt betyg. I Sjöskolan är ett högt betyg som bekräftas 
av det nationella provet legitimerat av det reglerande systemet. 

När man har satt ett MVG och eleven skriver ett MVG på nationella provet! 
Då är det ju skönt! Carolin, Sjöskolan 

I Havskolan är det då eleverna inte förstår varför de inte blir godkända som 
lärarens förmåga att sätta rätt betyg måste motiveras. Lärarnas förmåga att 
sätta rätt betyg är framförallt inte en lika uttalad diskurs i Havskolan. Istället 
finns den implicit med när de talar om hur eleverna reagerar på betygsätt-
ningen. Även i det fallet försöker lärarna hänvisa till det reglerande systemet. 
Där är det i första hand de nationella proven som blir medlet men även be-
tygskriterierna används. 

Sara: Jag tycker att det känns jättebra att de kommer nu, alltså faktiskt, just för 
de här tjejerna också att visa att det finns en lag, de de här, det är inte liksom 

                                                      
154 Carolin, Sjöskolan 
155 Helena, Sjöskolan 



 73 

jag, för de tycker ju att det är jag, det är mitt fel liksom att jag inte ger dem 
godkänt, men jag kan inte för det finns lagar, jag följer ju… 

Rebecka: Ja, man kan stödja sig på det på ett annat sätt… 

Sara: Ja, så här är det. Det är de här målen, kriterierna, som vi ska uppnå och 
nu gör inte ni det så nu blir det säkert, då blir det kanske lite mer konkret. 

Rebecka: Och sen är det tydliga exempel där i de här, textexempel och det 
skulle man vilja ha mer av. Såna här tydliga, konkreta exempel, för det blir 
också tydligt för dem. 

Mats: Och det är ju just det här som jag pratade förut att många upplever det 
som ett ganska… att man sätter ganska godtyckliga omdömen, att det blir väl-
digt tydligt, när de då ser det här så ser de att det är inte jag som är… Jag sät-
ter inte godtyckliga betyg utan det är så här det ska vara. Plus det här med att 
just läsförståelseprovet också på nationella provet, det gör ju också att de får 
upp ögonen för det här att de missar väldigt mycket, för att de inte har det ord-
förrådet och inte fattar nyansskillnader och sånt. 

Samtidigt kan de nationella proven stjälpa betygsättningen genom att vara 
för svåra att bedöma likvärdigt eller för att de mäter ”fel” egenskaper. 

Jag vet att väldigt många av de som jag anser är duktiga på engelska, alltså i 
den förra klassen då som gjorde det här [Nationella provet], som var duktiga 
på engelska. Många av dem var ju väldigt noggranna de första sidorna och 
verkligen gick tillbaka och kollade, var det där rätt svar nu och så där, vilket 
innebar att andra halvan av provet så fick de bara racerköra. Och det var 
många, även de som jag kände faktiskt har möjlighet till höga betyg både VG 
och kanske MVG, som mot slutet fick slarva sig igenom. […] Det blir ingen 
koll på deras engelskakvalitet utan det blir koll på deras snabbhet. Mats, 
Havskolan 

Proven som referensinstrument i betygsättningen artikuleras både i positiva 
och negativa ordalag. Lärarna är ambivalenta i hur de ställer sig till de natio-
nella proven. Visserligen uttrycker lärarna att det är bra med någon typ av 
kontroll av likvärdigheten och av den egna betygsättningen. Men de är över-
ens om att proven inte är oproblematiska. Här kommer också svenskämnets 
karaktär av kvalitativ bedömning in som ett problem när det gäller en likvär-
dig bedömning. 

Lena: Men svårigheten… då är i alla fall det nationella provet i engelska bra 
för det är rätt så mycket kryssfrågor såhär. Det är ju inte så mycket man ska 
värdera själv, deras svar. Men svenska är ju jättesvårt att veta att man ligger 
på rätt nivå, läsförståelsen t ex. Det är ju ganska långa frågor med lite essäsvar 
man ska skriva då. Och det är också en bedömning. 

Eva: Och rättningsnyckeln så är det ju ibland väldigt paradoxalt. 

Wilma: Ja 

Eva: Ja det här ska finnas med i svaret. Och så visar de ett svar där det inte 
finns med. Så åh vad ska jag… om det här då är exemplet. Ska jag använda 
det de säger eller det de visar. Sådant där kan man ju fastna på. 

Wilma: Ja det tar hur lång tid som helst. 
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Framförallt är det, som citaten visar, vad proven mäter som ifrågasätts. Men 
även att lärarna ska anpassa sin betygsättning till provresultaten. 

Nä för vi, om vi ska sätta betyg efter nationella proven… Alltså att det betyget 
som de får på nationella provet ska de få i slutbetyg. Varför har vi då betyg i 
åttan, innan tre gånger? [övriga instämmer] Då kan man ju bara använda all 
den tiden till att träna, träna, träna exakt på såna uppgifter som är på nationella 
provet och skita i allt annat. Om man ska sätta efter det. Och sedan kan ju de 
ha en dålig dag som de har. Jag tycker det känns jättekonstigt att de säger att 
det ska vara som nationella provet. Eva, Bäckskolan 

Att målbeskrivningar blir alltför vägledande i skolans praktik framhålls som 
ett av problemen med ett målrelaterat betygsystem i Skolverkets rapport Att 
bedöma eller döma.156 Risken att lärarna anpassar sin undervisning efter det 
reglerande systemet exemplifieras i citatet ovan. Lärarna är medvetna om att 
en risk med en stram reglering av den dagliga verksamheten kan göra under-
visningen alltför inriktad på det som kan mätas. Lärarna i Sjöskolan artikule-
rar också problemet att betyg riskerar göra undervisningen torftigare.157 De 
diskuterar även att lärare tenderar att mäta sådant som går lätt att mäta. 

Om du skulle sätta dig där och verkligen formulera det här med dikter i be-
tygskriterier Då blir det ju på något sätt att du måste, oj, liksom, vad är det du 
ska mäta. På något sätt styr ju det ändå vad ni kommer att hålla på med. […] 
För det [diktanalys istället för elevens egen dikt] är ju lättare för dig att bedö-
ma än om en elev skriver någonting. För på något sätt, jag menar, hur bedö-
mer man två totalt olika typer utav dikter? Henrik, Sjöskolan  

Lärarnas berättelser kretsar inte mycket kring frågan om kontroll och inspek-
tion. Men denna aspekt av det reglerande systemet finns med. Aspekten är i 
första hand inbyggd i berättelserna om betygsystemet genom att eleverna ska 
kunna få en motivering till sina betyg. Men lärarna konstruerar denna del i 
sin praktik till en lärar-elev relation snarare än en relation mellan läraren och 
det reglerande systemet. Det är tydligt att lärarna har att förhålla sig till olika 
betygsideal. För elever och föräldrar behöver lärarna i första hand motivera 
ett betyg på grund av att betyget anses för lågt. I relation till det reglerande 
systemet får de istället kritik ifall de sätter för höga betyg. 

Det är mycket därför vi får kritik av skolverket nu för att vi sätter för höga be-
tyg. Jag känner ju också det, jag är jättemedveten om att jag spelar ett spel. 
Henrik, Sjöskolan 

I Bäckskolan berättar Lena att lärarna blev arga för den kritik de hade fått 
efter en inspektion av Skolverket. Kritiken gick ut på att lärarna ”såg till så 
barnen uppnådde betygen på fel sätt”. Lena berättar att hon inte förstod kriti-
ken då, men att hon gör det idag. Över huvud taget är diskursen kring in-
spektion att den är bra. Lärarna menar att lärare måste kunna ta till sig kritik 
och att inspektionerna är till för att upptäcka felaktigheter. Samtidigt finns en 
kritik mot den kritik skolorna fick vid inspektionerna. Det är en berättelse 

                                                      
156 Se Kroksmark och Carlgren i Skolverket, 2000 
157 Se Henriks citat s. 76, 78 
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som formuleras om inspektioner där ”några” kommer och ”skriver ner” 
(Bäckskolan) eller ”varit här och underkänt oss” (Havskolan). Inspektioner 
konstrueras som bra men ofta felaktigt genomförda. 

Men jag tycker vad skolinspektionen, för att återgå till det här som vi sa att 
skolors olika nivåer på betygssättningen, jag tycker att skolinspektionen skulle 
lägga lite krut just på att kolla hur går det för dem som går ut nian med… hur 
försvarar de sina betyg sen i gymnasiet. Mats, Havskolan 

Sen tycker jag också att man kan kolla lite då, det kanske man gör, alltså vad 
det är för resultat på nationella och sen vad de får i slutbetyg, liksom, att det 
inte kan skilja sig så mycket bara på de här månaderna, kanske, jag vet inte, 
men. Sara, Havskolan 

Då tror jag att man verkligen måste sitta i samtal med lärargrupper, precis som 
vi gör nu. Hur tänker ni? Hur gör ni bedömning? Hur pratar ni om mobbing? 
Gå in i antimobbinggrupper. Man måste verkligen djupintervjua. Annars får 
du ingen bild. Gå in i ett klassrum kan ju vara hur som helst. Och så vet man 
inte vad för tankar som ligger bakom kanske. Det kan ju bli mera som att spe-
la på lotteri. Wilma, Bäckskolan 

Elevkontext 
Eleverna i skolorna har olika förväntningar på sig vad gäller framtiden. Detta 
kommer inte minst till uttryck när elevernas språk diskuteras.158 I Bäcksko-
lan är ett vårdat språk och en förmåga till turtagning och diskussion en be-
tygsgrundande aspekt av svenskämnet. De förväntas kunna delta i formella 
sammanhang där språket är vårdat och förmågan att kommunicera stor. I 
Havskolan är det en språkligt korrekt svenska som eleverna fostras till. De 
ska känna till grundläggande grammatiska regler och ord. Lärarna beskriver 
svårigheten med att eleverna inte förstår, eller intresserar sig för, att utveckla 
sitt språk. Att eleverna nöjer sig med ett enstaka begrepp för en företeelse till 
exempel. Mats berättar hur det kan vara svårt för eleverna att motiveras till 
att lära sig synonymer till ordet ”gå” exempelvis. De har svårt att förstå, 
menar han, att de måste lära sig ”… att det finns någonting som heter vanka, 
spatsera, strosa – vadå varför räcker det inte med gå?”. Rebecka inflikar att 
hon då brukar påpeka att det sedan när de ska söka jobb, kan vara bra att ha 
ett mer ”mångfacetterat språk”. Mats berättar att han försöker motivera ele-
verna genom att påpeka hur torftigt deras språk annars blir. Det är alltså lik-
nande argument som för lärarna i Bäckskolan. Skillnaden ligger i vad i språ-
ket som ska formas och utvecklas. Här är det inte en fostrande tanke i första 
hand bakom lärarnas arbete med elevernas språkbruk, utan uppdraget att få 
dem att över huvud taget klara sig språkligt i samhället socialt och yrkes-
mässigt. Men i grunden är det exakt samma uppdrag som lärare som ligger 
bakom resonemanget, att få eleverna att anpassa sig och kunna hävda sig i 
samhället när de lämnar skolan. Men som åhörare skapas bilden av att det är 
den plats i samhället, där man förväntar sig att eleven ska leva socialt och 

                                                      
158 Jämför diskussionen om detta s. 66 
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verka yrkesmässigt, som avgör på vilket sätt och på vilken nivå man ska 
behärska språket.  

Eleverna som läser SvA kan många gånger uttrycka sig på en bättre svenska 
än vad de ger sken av berättar lärarna i Havskolan. Här blir elevens framtid 
aktuell igen eftersom lärarna menar att de med ambition egentligen vill tala 
en bättre svenska men värjer sig mot att få en ”svennestämpel”. Elevens 
framtidsdrömmar ifall de syftar till statusyrken framställs som något eleven 
själv drömmer om snarare än en given realitet så som i Bäckskolan. 

Rebecka: Samtidigt så, någonstans så, det är nog dubbelt det här, tror jag, för 
någonstans vill de ju också… 

Mats: De vill in i samhället, absolut, det vill de ju. För jag tycker, om man ser 
på det här, jag tycker att man ser en väldigt hög ambition bland eleverna här. 
De allra, allra flesta kämpar jättehårt och vill lyckas. För de vill ha, de, alltså 
här finns det inga som vill ha såna flummiga, vill bli någonting inom media. 
Här vill de bli advokater, läkare, det är såna saker de drömmer om. De vill 
verkligen in och få ett etablerat, bli etablerad liksom… 

Rebecka: [Skratt] Det är som när de ska välja så där till gymnasiet eller de ska 
ut och praoa, mina elever, då är det också mycket. Då fick de läsa om olika 
yrken och så där innan. Det första är alltid: hur mycket tjänar man? Det är lik-
som nummer ett. Och då blir det ju mycket av de där yrkena som man inte kan 
bli. Men det är ändå målet och det är ju roligt ändå att man har höga mål. 

Hur lärarna förhåller sig till berättelsen om elevernas framtidsambitioner 
visar att lärarna inte tar dem som realistiska. Detta uttrycks i formuleringar 
som ”att det är såna saker de drömmer om” och ”det är ju roligt ändå att man 
har höga mål”. Lärarna konstruerar elevernas storslagna drömmar som just 
drömmar utifrån de kontextuella faktorer eleverna har att förhålla sig till i 
upptagningsområdet för skolan. Att eleverna har ambitioner uttrycks som 
något positivt, men snarare rörande eller roligt än som en självklar framtids-
bild, vilket var fallet i Bäckskolan.  

En aspekt som kommer upp i relation till elevkontexten, som inte var aktuellt 
i Bäckskolan och Sjöskolan, var behovet av att flytta ifrån området för att 
lyckas med svenska språket och skapa sig en bättre framtid. Lärarna nämner 
problemet med att eleverna egentligen aldrig möter korrekt svenska utanför 
skolan. Den input de får i ett ”medelklassområde” inne i stan är av en annan 
klass, förklarar Mats. Han berättar att elever som kommer och hälsar på efter 
att ha ”flyttat ut”, har en helt annan nivå på svenska språket. Även Rebecka 
instämmer. Sara kompletterar med att påpeka att även föräldrarnas utbild-
ningsnivå påverkar elevernas betyg. Om föräldrarna är utbildade märker hon 
som lärare att de läser hemma och har en annan medvetenhet om språket, 
”Det är de som ligger ofta på VG”. 

Men här kommer ytterligare en gemensam aspekt upp, elever med särskilda 
behov. Lärarna i Havskolan, liksom i Bäckskolan, uttrycker en frustration 
över att elever som lärarna upplever har problem och där eleven egentligen 
skulle ha en diagnos (ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom och liknande), 
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inte klarar skolan på grund av att föräldrarna inte vill att barnet ska diagnos-
tiseras. Men i Havskolan är det inte problemet med att lärarna anpassar sin 
undervisning och bedömning trots att diagnos saknas, utan här blir det att 
eleven inte når upp till målen hur hårt de än jobbar. Konsekvensen av att ha 
inlärningsproblem blir större i Havskolan. Ett rimligt antagande är att ele-
verna i Havskolan dessutom har ytterligare svårigheter att nå upp till målen 
genom att de inte har svenska som modersmål.  

Den professionella läraren 
Att vara en professionell betygsättare är utgångspunkten för hur lärarna kon-
struerar sig själva. Det ligger i berättelsens förutsättning. Om de inte är pro-
fessionella subjekt i sin betygsättande praktik blir det svårt att ha en kompe-
tent röst. Att ha erfarenhet från tidigare betygsättning är en viktig del i denna 
konstruktion. De ger exempel på dessa tidigare erfarenheter och jämför olika 
elever och elevgrupper med varandra när de resonerar kring hur de som lära-
re är betygsättare. Här förenas konstruktionen av eleven på skolan med dem 
själva som lärare. I Bäckskolan är detta ett genomgående förhållningssätt 
vilket är en bärande del i berättelsen om hur det är att betygsätta. Att kunna 
motivera ett betyg för eleverna är viktigt utifrån konstruktionen av det pro-
fessionella lärarsubjektet. 

Men jag inser att jag måste, inte för att jag inte har koll på hur bra eller hur då-
liga de är om man ska använda de orden, men för att jag ska ha koll. Vad är 
det jag, hur tänker jag, vad är det jag bedömer. Alltså, för jag klarar inte av det 
proffsigt annars. Då blir det… Alltså jag kan, som sagt var, jag kan sätta rätt 
betyg men jag måste kunna motivera. Wilma, Bäckskolan 

För att vara en professionell lärare krävs att man känner till och följer styr-
dokumenten. Men också att man representerar systemet. Läraren måste i sin 
professionalitet få elevernas förtroende. Det gäller inte enbart att ha kunskap 
om betygsystemet utan lika mycket om att kunna möta eleven som en kom-
petent betygsättare. Att kunna motivera betygen, som vi såg ovan, är ett sätt 
att skapa detta förtroende men också att ställa sig bakom det reglerande sy-
stemet. Lärarna i Sjöskolan, vilka hade den mest negativa inställningen till 
betyg, återkommer ofta i sin berättelse till denna balansgång. 

Men det är intressant det du säger där, liksom det där spelet och hur man spe-
lar det. För man vill ju gentemot elever… Samtidigt som man själv kan vara 
väldigt kritisk gentemot betyg och se betygens, alltså de svårigheter som sy-
stemet är behäftat med, så är det ju så att man på något sätt till eleverna vill 
kommunicera och försöka underlätta och tydliggöra för dem. Och då är det ju 
inte alltid så att man har, alltså man har ju inte alla de här problematiserande 
diskussionerna med elever. Helena, Sjöskolan 

Att lärarna spelar ett spel gentemot eleverna är något lärarna i Sjöskolan 
återkommer till flera gånger. Det är främst Henrik som använder denna be-
skrivning av sin betygsättande praktik. Att detta ”spel” kan kopplas samman 
med att vara en professionell lärare blir egentligen först tydligt i Helenas 
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kommentar ovan. Henrik, som intar den mest negativa attityden till betyg i 
diskussionen konstruerar sin professionalitet i ett kritiskt förhållningssätt till 
betyg samtidigt som han visar sin kunnighet i systemet. Att vara kritisk, och 
till och med ”spela ett spel”, inför eleverna behöver inte medföra att man 
inte är professionell gentemot eleverna. För att kunna sätta betyg på ett pro-
fessionellt och trovärdigt sätt krävs att eleverna har förtroende för läraren 
som betygsättare. Det räcker inte med att lärarna har de kunskaper som krävs 
(savoir faire) utan de måste också i sin praktik ha möjlighet att genomföra 
betygsättningen utan att bli ifrågasatta (pouvoir faire).  

Att vara en professionell lärare kräver att man behärskar den betygsättande 
praktiken. Det innebär att man känner till betygskriterierna men också att 
man genom sin pedagogiska erfarenhet vet vad som är ett rätt betyg. 

Det finns ju någon slags artisteri som du säger. Man liksom ser det här. Och 
jag tycker nu är jag så pass fostrad i det här systemet. Så då tycker jag att jag 
har utvecklat någon slags professionalitet, så att jag ganska snabbt gör en 
slags… eller jag tänker att jag kan se vad som är G, VG och MVG-texter. Och 
nu tycker jag att jag har liksom prövat det på så många. Så att jag har en tilltro 
till liksom min egen förmåga där. Helena, Sjöskolan 

Gemensamt i berättelserna är att läraren inte ska sätta för höga betyg och att 
de ska kunna motivera ett satt betyg utifrån betygskriterierna. När lärarna 
konstruerar sig själva som subjekt i berättelserna lyfter de fram svårigheterna 
och frustrationen med betygsättningen samtidigt som de är noga med att 
poängtera att de själva sätter ett rätt betyg. Det paradoxala med en positiv 
inställning till betygskriterier samtidigt som dessa i berättelserna konstrueras 
som luddiga, för generella eller felaktiga, går att förstå som en spänning 
mellan att vara den professionella läraren och den pedagogiskt dukti-
ga/lyckade läraren. Detsamma gäller lärarnas negativa inställning till betyg (i 
Bäckskolan och Sjöskolan) samtidigt som de understryker att de sätter rätt 
betyg. Visserligen ska en professionell lärare följa de regler hon är satt att 
följa, men samtidigt måste det pedagogiska arbetet utgå från vad som krävs i 
det dagliga arbetet och för den individuella eleven. Dessa två delar går inte 
alltid att förena. (pouvoir faire) och (vouloir faire) Lärarna problematiserar 
sin roll som betygsättare genom att den professionella läraren relaterar till 
det reglerande systemet och den pedagogiskt kunniga läraren till elevernas 
behov och deras lärande. Dessa två poler hamnar ofta i kollision med var-
andra. 

Att vara professionell kopplas i första hand till betygsättningen. Wilma 
(Bäckskolan) diskuterar problematiken med att sätta betyg på kunskap och 
inte person. En berättelse om en elev där Wilma hade extremt svårt för ele-
ven som person exemplifierar dilemmat. Egentligen blir det uppenbart när 
jag studerar berättelsen närmare att det inte är elevens person i första hand 
som är problemet, utan hur hon agerar som elev. Hon tar plats, uttrycker en 
överdriven syn på sin egen förmåga och stör övriga elevers arbete. Men i 
Wilmas strävan att agera professionellt blir det viktigt att endast fokusera det 
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hon producerar (i hennes berättelse är det endast i textproduktion men antag-
ligen är det över lag i kursen).  

Men sen på våren i alla fall. Då var jag ju tvungen att ge henne ett MVG för 
hon var ju faktiskt värd det. Men nä, jag hade jättesvårt att släppa ifrån mig 
det. Och jag var tvungen att diskutera med ganska många kollegor kände jag. 
För jag var inte säker på att jag var professionell där i mitt betygssättande. 
Wilma, Bäckskolan 

Att använda sig av betygskriterierna uttrycks inte här som vägen till ett pro-
fessionellt förhållningssätt. Det är möjligt att hjälp söktes i dessa, men i be-
rättelsen finns inte betygskriterierna med som vägen till rätt betyg. Det är 
framförallt övriga lärare i svenska som uttrycks som lösningen på problemet. 
De samarbetar med varandra på skolan, framförallt när det gäller betygsätt-
ning av texterna i det nationella provet. Lärarna menar att det är ett bra verk-
tyg i arbetet med betygsättningen.  

Att sätta betyg 
Jag ser en glidning genom samtalet där lärarnas betygsättande praktik inled-
ningsvis diskuteras i termer av vad det är man bedömer när man sätter betyg 
till att mot slutet övergå till att diskutera vad betygen har för funktion i sko-
lan och samhället. Det är relationen person/kunskap som problematiseras 
initialt. Wilma (Bäckskolan) lyfter fram det faktum att läraren precis som 
eleven är en social individ och att detta är en faktor som är svår att ta bort i 
en bedömningssituation. Relationen kunskap/betyg uttrycks i hennes fall av 
svårigheten att bortse från det personliga och sociala i bedömningssituatio-
nen. Eva i samma skola, diskuterar också relationen mellan kunskap och 
betyg, men det är snarare en farhåga med betyg hon uttrycker: ”Men på 
samma sätt är det ju hemskt för jag kan tycka också att det är någonting som 
dör hos dem i åttan.” Hon befarar nu att detta redan kommer att dö i årskurs 
sex när betygsättningen flyttas ner till de lägre årskurserna.  

Lärarna är överens om att betygsättningen i svenska lätt blir personlig. Att 
betygen kopplas till eleven som person är ett gemensamt problem i alla sko-
lorna.  

För det där, det ser man ju att det här med betyg alltså, påverkar ju deras 
självkänsla, liksom. Men alltså den här uppfattningen om vilka liksom de är 
och vilket värde de har och så. Helena, Sjöskolan 

Att det inte är personen utan texten man bedömer upplevs också vara en 
fråga svensklärare brottas med. Även Havskolan brottas med denna proble-
matik men ur ett annat perspektiv. Skillnaden från Bäckskolan är att lärarna i 
Havskolan och Sjöskolan inte diskuterar problemet i termer av att de själva 
skulle ha svårt att skilja på kunskap och person. Istället är problemet att ele-
verna har svårt att skilja på betyg på kunskap och person. Lärarna uttrycker 
problemet som att eleverna mår dåligt på grund av denna sammanblandning. 
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Men i Havskolan är inte problemet att eleverna inte når MVG, utan att ele-
verna inte blir godkända i svenska över huvud taget.  

Det är ju väldig svårt det här, man känner ju att man… eftersom eleverna har 
väldigt svårt att skilja på det här mellan betyg för deras kunskaper och betyg 
på dem själva va. Så jag tycker det är jobbigt att sätta betyg just för att jag vet 
att det finns några som tror att jag underkänner hela deras person om jag inte 
ger dem godkänt. […] De undrar liksom vad är det för fel på mig, medan 
andra håller det inom sig själva. […] De kommer att få leva med det här, den 
ganska jobbiga känslan. Mats, Havskolan 

Att sätta betyg uttrycks både som lätt och som svårt. Att sätta ”rätt” betyg 
beskrivs som lätt. Problemet är snarare mottagandet av betyget. Lärarna 
framställer betygsättning relaterad till elevens kunskap som lätt att genomfö-
ra. Problemet uppstår när betyget överlämnas. I Bäckskolan framställs det 
som att läraren måste motivera betyget utifrån det reglerande systemet, som i 
första hand är betygskriterierna men även det nationella provet.  

Det är min akilleshäl, det här med kriterier och det där som du är noga med 
[till Eva], det är jag dålig på. För jag tycker också att det är ganska lätt att sät-
ta ett betyg, ett riktigt betyg. Men jag måste ju motivera det. Jag måste ju ha 
på fötterna. Wilma, Bäckskolan 

Det intressanta i beskrivningen av betygsättningen är att läraren samtidigt 
som hon framställer sig själv som dålig på kriterierna, säger att hon har lätt 
att sätta ett riktigt betyg. Vad blir då ett riktigt betyg i denna berättelse? När 
hon fortsätter berätta är det sin pedagogiska praktik hon beskriver där hon 
jobbar med utförliga anteckningar om elevens texter vilka hon sedan går 
tillbaka till i sin betygsättande praktik. Hon kopplar inte dessa kommentarer 
till betygskriterierna. När hon sedan betygsätter är det dessa kommentarer 
hon utgår ifrån. Hur hon använder betygskriterierna framgår inte men där-
emot säger hon att: ”Men det där måste jag ju ha framför mig för att kunna 
över huvud taget klara av att skriva på ett adekvat sätt varför eleven uppnår 
det eller det. Men när jag väl har gjort det så underlättar det så otroligt.” För 
lyssnaren framstår hela akten, efter detta inlägg, som tydligt kopplad till 
kursplanen och betygskriterierna. Att läraren konstruerar sig själv som ”då-
lig” på betygskriterierna kan hänga samman med den diskurs detta arbetslag 
skapar i samtalet där betygsättningen idealt ska kopplas till betygskriterierna 
och där en ”proffsig” lärare följer dessa. Att vara ”proffsig” blir i samman-
hanget så pass explicit kopplat till det reglerande systemet, att en praktik 
utarbetad utifrån en pedagogisk erfarenhet och intuition riskerar att inte kva-
lificera sig. 

Wilma: Alltså, för jag klarar inte av det proffsigt annars. Då blir det… Alltså 
jag kan, som sagt var, jag kan sätta rätt betyg men jag måste kunna motivera.  

Lena: Du måste ha bevis på kunskap. 

Wilma: Jag måste ha bevis på kunskap.  

Lena: Det är ju himla viktigt. För man kan ju ha en, har man jobbat så länge som jag, så 
har man ju någon sorts känsla av det bara.  
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Wilma: Jag har också känsla men jag måste kunna motivera. 

Lena: Det sitter där. Men vad hjälper det? Om jag tycker att du… Jag ser att 
jag kan se att du kan massor. Men jag måste ju ha beviset.  

Den betygsättande praktiken konstrueras här som lätt att utföra utifrån deras 
erfarenhet som lärare och betygsättare. Men den ”proffsiga” läraren motive-
rar betygen utifrån kriterierna. ”Proffsighet” utifrån den kunskap lång erfa-
renhet givit, blir genom detta inte den egenskap man manifesterar utåt, sam-
tidigt som det är denna ”proffsighet” som är en förutsättning för den dagliga 
praktiken. Eva skildrar inte sin förmåga att sätta rätt betyg i relation till styr-
ningen via kriterier i samma dikotomiska termer. Däremot uttrycker även 
hon en trygghet i den betygsättande praktiken. Att man som lärare tror på sin 
egen förmåga att sätta rätt betyg formuleras i berättelserna också i motsats-
förhållande till andra lärare och andra skolor. 

Eva: Jag tycker hela tiden, oftast, att jag har rätt. [skratt] Det är ändå min ut-
gångspunkt när jag sitter, att jag har rätt. Och just när jag sitter med dem som 
jag inte tycker som då… Nä jag har jättesvårt att påverka dem att tycka som 
jag. [skratt] För lite deras grej är ju att de inte, att de tänker mer fyrkantigt. 
Och då kan man ju inte släppa in någon som jag. Nä, förstår ni vad jag menar? 

Wilma: Ja 

Lena: Jag vet precis. 

Eva: Det är skitsvårt. 

Lena: Även när man har någon som tycker att en uppsats är värd G. Och man 
sitter och tycker nej, MVG eller tvärtom. Det har ju förekommit. Det är ju inte 
så ofta det sker. 

Wilma: Nä men det händer. 

Lena: Och det är ju de lägena, tycker jag, det blir ganska intressant. För då 
kommer man ju på kornet in på, vad är det egentligen du bedömer.  

Eva: Mm 

Lena: Då blir det ju en diskussion. ”Jaha men jag ser det inte på det sättet” 
Sedan blir det ju ofta som så att man hamnar då mitt emellan. Vilket är ju trå-
kigt för eleven då för att hade den haft läraren som var där hade han ju fått det 
där. Men med den andra läraren hade man hamnat där. Så det är ju fruktans-
värt svårt att veta.  

I diskussionen ovan kommer lärarna in på en berättelse jag fått höra av flera 
lärare och före detta elever. Det är att lärare skulle sätta ett betyg mitt emel-
lan ifall det finns två olika bedömare. Denna berättelse kommer nu upp på 
ett oväntat sätt, genom att läraren själv pekar på fenomenet. Här blir kom-
promissen mellan två lärare det som avgör betyget. Var betygskriterierna tog 
vägen förtäljer inte historien. I den dagliga verksamheten hjälper, i denna 
framställning, varken lärarens erfarenhet och förmåga att sätta rätt betyg 
eller de betygskriterier som ska reglera praktiken. Att lärare betygsätter olika 
konstrueras i berättelserna som en självklarhet. Men självklarheten måste 
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göras explicit och problematiseras, vilket visar hur viktigt det är att syn-
liggöra denna självklarhet i deras berättelser om sin betygsättande praktik. 

Jag spelar ett spel, så där, både gentemot eleverna och föräldrarna. För jag lik-
som hävdade inför dem på fullaste allvar att det finns någon slags absoluta 
kvaliteter i betyg. Fast jag vet ju att det ju jävla bullshit, liksom. Henrik, Sjö-
skolan 

Jag tror att det finns lika många betygskriterier som det finns skolor eller kan-
ske till och med som det finns lärare. Men jag menar om vi skulle sätta oss 
och skärskåda vad vi tycker så nog kommer det att finnas skillnader, även om 
det kanske är nyansskillnader mer än… men mellan skolor kan det nog finnas 
ganska stora skillnader vad vi anser är ett godkänt resultat. Mats, Havskolan 

Att betygsättningen är problematisk är ett genomgående tema i berättelserna. 
Det närmaste ett ”master narrative” man kan komma i båda skolornas berät-
telser är det problematiska med betygsättningen. Det problematiska i lärar-
nas berättelser är att ett rättvist betyg i bemärkelsen objektivt, likvärdigt och 
för eleven oproblematiskt betyg inte går att sätta. Samtidigt finns en tydlig 
frustration i berättelserna över att det är det betyget lärarna vet att de förvän-
tas sätta i egenskap av professionella lärare. I Sjöskolan blir den betygsät-
tande praktiken som handling ofta utbytt mot att lärarna ”spelar ett spel” 
gentemot eleverna där de utåt ikläder sig rollen som professionell betygsätta-
re som tar betygsystemet på allvar och genom det legitimerar sin praktik.  

I berättelserna om den betygsättande praktiken framkommer de motstridiga 
krav läraren har att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet. Eleverna vill 
veta varför de fick ett visst betyg och inte ett annat, särskilt när de inte är 
nöjda med betyget. Rektorer vill att betygen ska vara höga, liksom föräldrar 
och elever. Jämförelser med andra lärare gör att de får svårare att hålla nere 
betyg då lärarna inte vill att deras elever ska få lägre betyg än andra elever 
med lägre eller motsvarande kunskaper. Elever och föräldrar som uttrycker 
sitt missnöje med ett betyg (ifall elever och föräldrar konstrueras som miss-
nöjda är det alltid ett högre betyg de vill att eleven ska ha) finns i alla berät-
telserna. Att få dem att acceptera det betyg läraren satt sker främst via hän-
visningar till det reglerande systemet av betygskriterier och nationella prov. 
Att få en elev att acceptera det satta betyget är en viktig del av den dagliga 
verksamheten. Det svåra med att sätta betyg är just missnöjet. När betyget 
accepteras minskar svårigheterna med betygsättningen. 

Ja, och det är jobbigt med betyg, tänker jag. Tills man får den där bekräftelsen 
att, nej, det var rätt betyg jag satte. Carolin, Sjöskolan 

Lärarnas berättelser innehåller över huvud taget händelser som visar på deras 
problem med att få eleverna att acceptera ett lägre betyg. Att få eleverna att 
förstå betygsättningen beskrivs särskilt i Havskolan som jobbigt. Just ämnet 
svenska lyfts fram som extra komplicerat att betygsätta.  

Sara: Ja, jag håller med här. Jag tycker också det är svårt att, fast man för var-
je prov och allt man gör talar man om: det här kallas för godkänt, det här kal-
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las för VG och sen MVG, så är det ändå ganska många av eleverna som inte 
riktigt… 

Mats: … de ifrågasätter betyg de har fått efteråt… 

Sara: Ja, precis, de tycker: jag har ju gjort alla G-uppgifterna här… 

Mats: … fast de har inte fört något resonemang eller något sånt. 

Sara: … men ändå så är det ju inte godkänt och då, jag tycker det blir så svårt 
för det blir så abstrakt att få dem att förstå att ja, du har gjort alla uppgifter 
men nivån på språket, just i svenskan… 

Rebecka: Ja, svenska är ju så speciellt. 

Sara: … det räcker inte riktigt, det är så svårt att sätta fingret på exakt, förkla-
ra vad det är som saknas. 

Ämnet svenska (svenska som andraspråk och svenska) beskrivs som svårt 
och tidskrävande att betygsätta. Svårigheten att vara objektiv eller uppfattas 
som objektiv kopplas till ämnets karaktär med kvalitativ bedömning.  

Är ni med på det, att håller man på och jobbar med dikt eller… det är ju lite 
mera flytande, medan det finns ju andra, där det kan vara svårare också, tycker 
jag, och faktiskt bedöma och sätta ett rättvist betyg. Medan de här andra upp-
gifterna där kan man ju vara väldigt klar. Carolin, Sjöskolan 

När betygshets kommer in i berättelserna är det förutom att man som lärare 
hetsas att sätta höga betyg på grund av att andra lärare sätter för höga betyg 
och man inte vill halka efter, även ett elevperspektiv som kommer in. Att 
eleverna känner sig hetsade att få höga betyg för att kunna välja gymnasie-
skola konstrueras som ett problem. 

Ja, men alltså, jag tycker att, i och med att alla de här diskussionerna om betyg 
har ju ökat rätt så kraftigt och eleverna är ju mera stressade för det här, tycker 
jag, än vad de var förut. Och då är frågan så här: Når vi bättre resultat nu än 
förut? Jag är inte så där jättesäker på det. På nåt sätt styr ju även betyget un-
dervisningen också. Henrik, Sjöskolan 

Ångest. Höga förväntningar. Att man ska ha höga betyg i alla ämnen fast man 
kanske inte, man kanske inte kan det. Man kanske kan ha höga betyg i några 
ämnen. Och att det är fullständigt normalt Att det inte gör någonting att man 
inte kom in på den eller den skolan. För det finns alltid någon skola man 
kommer in på. Det är inte kört för att man inte har MVG. Jag tycker det känns 
att man måste få dem att slappna av lite grann, stackars barn. Alla ska ha jät-
tehöga betyg i allting. Det är det som är problemet. Wilma, Bäckskolan 

Lärarna berättar även om föräldrarnas betygshets där betygen till och med 
konstrueras som viktigare än kunskap.  

Eva: Om man säger som föräldrar tänker så tänker de ju… så blir det ju en 
konflikt om man sätter barnen här t ex så får de jättebra kunskaper men kan-
ske inte så höga betyg som de hade kunnat få på andra skolor. Så tänker de. 
Men ska de då sätta barnen i en annan skola där de får högre betyg men klarar 
sig sämre på gymnasiet. Ett jättekonstigt val. Men å andra sidan kanske de 
inte kommer in på den gymnasielinje de vill om de går här.  

Intervjuare: OK, ni har hört att föräldrar resonerar så? 
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Lena: Ja 

Eva: Ja visst. Det har ju varit en del skriverier att Bäckskolan sätter för låga 
betyg eftersom det i undersökningen framkom att de fick högre betyg på gym-
nasiet medan andra elever sänkte sina betyg. 

Att föräldrar skulle välja bort skolan på grund av att deras barn riskerar att 
ha svårare att få höga betyg trots bättre kunskap, blir anmärkningsvärt i lju-
set av betygsystemets intention där kunskapen skulle fokuseras och betygen 
vara ett verktyg till detta. Men det är inte själva betygen i sig som konstrue-
ras som problemet utan det reglerande systemet av intagning via betyg och 
ett segregerat skolsystem. Det blir en konstruktion där betygens funktion 
som urvalskriterium är det problematiska för lärarna. För eleverna och för-
äldrarna är rätt skola efter högstadiet så viktigt att kunskap hamnar i skug-
gan.159 Det blir även möjligt att frångå det reglerande systemet i syfte att inte 
stänga ute eleven från framtida möjligheter. Lärarens professionella bedöm-
ning av elevens möjligheter kan genom det gå före det reglerande systemet 
av betygskriterier. 

Ja, nu pratar jag i nian, jag skulle tänka mig att, om jag ser att, ja hon kommer 
och nå det målet. Hon når det inte nu men hon kommer och nå det. Jag ser 
ingen som helst oro för att hans eller hennes gymnasiestudier. Så då skulle jag 
kunna tänka mig att sätta ett G för att de ska slippa IV […] Men däremot skul-
le jag inte sätta ett, om det står och väger mellan G och VG, och jag känner, 
men det är en liten bit kvar, men hon kommer förmodligen och nu upp… Men 
just för att det är liksom, det är ett år extra i skolan som det gäller här då, då 
skulle jag mycket väl kunna tänka mig att, om jag är övertygad om att med 
den här elevens intresse och ambition och den utveckling jag sett hittills så då 
skulle jag göra det. Mats, Havskolan 

Betygsättningens funktion blir i realiteten urvalet. Orsaken till praktiken, 
varför lärare sätter betyg, är dock för det mesta oklart. Urvalsfunktionen 
kommer fram som produkten av betygsättningen, det betyget används till. 
Och det är betygens funktion att kategorisera elever inför kommande studier 
som skapar betygsstressen. När betygens funktion blir urval och inte ett pe-
dagogiskt hjälpmedel konstrueras en dikotomi mellan betyg och kunskap. 
Betygen hamnar i vägen för lärarens pedagogiska arbete. 

Ibland så blir det ju för eleverna, att betyg blir, att de vet ju att de här betygen 
är värdefulla och viktiga för dem. För det är liksom någonting som de ska byta 
ut sedan mot en bra gymnasie- alltså de ska hamna rätt. Så det har ett värde i 
förhållande till det som kommer sen. Och då finns det en risk där att betygen 
egentligen, för eleverna, så vill de mest åt själva betyget. Och sen då så försö-
ker vi då, som lärare där, tala om det livslånga lärandet. Och där finns det ju 
någons slags motsättning mellan själva bytesvärdet som betyget har och sen 
det här som betyget representerar då i kunnande, tänker jag. Att det är, så det 
kan man ju se att eleverna, alla vill åt de där höga betygen. Och sen så ska 

                                                      
159 Intressant att notera är att föräldrarna i Havskolan inte närvarar i berättelsen som samma 
betygsmedvetna personer som föräldrarna i Bäckskolan och Sjöskolan. I Havskolan är det 
faktiskt lärarna själva som bekymrar sig över elevernas möjlighet att ta sig från skolorna i 
området till mer svenskspråkiga skolor i andra områden. 
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man som lärare då, då har man ju den där sorteringsuppgiften då. Helena, Sjö-
skolan 

Men det är inte bara från elever och föräldrar lärarna upplever betygshets. 
De vittnar även om hur ledningen ställer krav på att lärarna ska sätta höga 
betyg. Det är inte uttalade krav där lärarna direkt får order om att höja sina 
betyg. Istället är det indirekt genom uppmaningar om att skolans meritvärde 
bör höjas eller att lärare som har satt höga betyg får uppmuntran.  

Nu har jag ju jobbat som lärare i över tjugo år och jag håller med om att jag 
tycker att fokus på betygen har bara blivit större och större under de här åren 
som jag har liksom jobbat på skolan. Och det är mycket mer. I början så var 
det här ett individuellt projekt. Jag höll på och satte mina betyg själv, men nu 
har det verkligen lyfts upp att vi på konferenserna tillsammans med vår rektor. 
Då visar man betygsstatistiken, alltså man går igenom den här preliminära be-
tygsstatistiken mot slutet av terminen. […] Man ska kunna i samtal med rektor 
ha strategier för hur man ska kunna höja meritvärdet. Det är på skolan så har 
man ju formulerat som skolans mål att vi hela tiden ska höja vårt meritvärde 
att det är liksom en… Alltså det man tänker det är kvalitet, så att om vi tidiga-
re haft 240 så ska vi sen ha 242. Helena Sjöskolan 

Och här syns i berättelserna problemet med betygens likvärdighet och i rela-
tion till elevens kunskapsnivå. Att höja meritvärdet blir ett projekt i sig. 

Betygens likvärdighet 
Betygens likvärdighet är ett tema som genomsyrar diskussionerna och före-
kommer implicit i flera berättelser. När temat är uttalat problematiseras rätt-
visan och likvärdigheten med betygen på liknande sätt som i policydoku-
menten. Däremot är det ett yttre tvång där lärare pressas till att sätta för höga 
betyg som anses ligga bakom de olikvärdiga betygen. 

Även om lärarna strävar efter att sätta ett rätt betyg uttrycker de en misstro 
mot betygens potential som objektiva mätinstrument. Att betygen skulle 
kunna göras likvärdiga oberoende av lärare och skola så som idealet formu-
leras i styrdokumenten förekommer inte i lärarnas berättelser. Istället ser de 
problemet med betygens subjektivitet som svårt att komma ifrån även om 
även lärarna har ett ideal som strävar efter så stor likvärdighet som möjligt. 

Man blir bara så trött till slut. För det går ju inte att få helt rättvisa betyg. Det 
är ju en omöjlighet. Men det är klart om det är så rättvist som möjligt. Och att 
man diskuterar det. Men man kommer ju aldrig ändå kunna uppnå det helt och 
hållet. Lena, Bäckskolan 

Just när jag hör betyg då kommer också hela den här liksom problemfloran, 
för en. Både då när det gäller vissa enskilda elever och sen kan man fundera 
på hur man själv sätter det i relation till andra. Just likvärdighetsproblematiken 
alltså. Jag tror verkligen inte att det vi kommer att kunna sätta… Jag tror inte 
på systemet att man kan sätta helt likvärdiga betyg. Så! Så att det är en möj-
lighet men det är mycket problem också förknippat med betyg. Helena, Sjö-
skolan  
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Att andra skolor eller andra lärare sätter för höga betyg uttalas explicit i be-
rättelserna i Bäckskolan och Havskolan. I Sjöskolan är denna diskurs inte 
uttalad. Däremot beskrivs den egna betygsättande praktiken som ”proffsig” 
och i en återkommande formulering: ”Vi är duktiga på betygskriterier”.  

Fast vi är ju väldigt proffsiga, alltså så här. Det jag menar med det här det är 
alltså innan, det är ju inte att man, på något sätt, jag själv är, när jag spelar det 
här spelet. Henrik, Sjöskolan 

Problemet med betygens likvärdighet uttrycks i första hand i termer av ”de 
andra”. Att betyg kan variera mellan skolor och resultera i att en elev be-
döms olika på olika skolor verkar vara en etablerad föreställning hos lärarna. 
Flera berättelser på det temat förekommer i skolorna.  

Jag måste bara säga en grej, när du drog upp henne [en lärarkollega]. För på 
en skola där hon jobbade tidigare, där hade rektorn uppmanat dem att sätta 
höga betyg och då hade hon satt IG på någon. Då hade han gått in och ändrat 
det och då sa hon upp sig, jag vill inte jobba här längre. Rebecka, Havskolan 

Man kan ju bli förvånad ibland när man läser vad någon skola ute i, var det 
Rågsved, som hade väldigt många invandrarbarn där alla var godkända. Och 
de höjdes till… De fick något pris. Och då blir jag nyfiken. Hur farao bär de 
sig åt? Hur har de lyckats få dem godkända i alla ämnen? Då har de inte varit 
länge i Sverige. Då känner jag såhär, det där skulle jag vilja studera, titta. För 
det är fantastiskt om det är så. Lena, Bäckskolan  

I Sjöskolan skapas en kontrast med deras egen ”duktighet” att använda sig 
av betygsystemet och en indirekt konstruktion av att ”andra skolor” som inte 
lika duktiga på detta. Men de poängterar att de inte har kännedom om hur 
andra skolor betygsätter. Här kommer alltså inte berättelsen om hur ”de 
andra” sätter för höga betyg in. Däremot finns en berättelse om hur ”de 
andra” inte har samma kompetens i betygsystemet. Det uttrycks exempelvis 
genom att andra lärare inte följer läroplanen eller som i ett annat exempel, att 
lärare inte har kompetensen att utveckla lokala betygskriterier: 

Carolin: Ja just det, våra lokala därför att vi är duktiga på det. Nä, men jag har 
bonusbarn och de går på Lidingö, en av Lidingös bästa skolor. Japp. Men det 
hon kommer hem med i svenska och engelska då. När jag tittar… 

Henrik: Det är lite så här kopior ifrån Skolverkets totalt obegripliga… 

Carolin: Ja, men det är så det är. Och jag kan bli så här: herregud! Men det är 
för att vi har kommit längre och jag försöker ju att få henne att inse det istäl-
let, alltså den här tjejen då att… 

Helena: Men det är väl för att vi har tagit oss an den där uppgiften… 

Carolin: Ja, vi har ju det…  

Det subjektiva i läraryrket lyfts fram som problematiskt och som en förklar-
ing till de olikvärdiga betygen. Vad en lärare avser med läsförmåga och hur 
denna kontrolleras (eller inte) exemplifierar detta. 

Ja men det är som att man talar samma språk: ”Vi sätter litteraturen i fokus på 
våran skola, absolut.” ”Ja det gör vi med”., säger ju en kollega. ”Vi har haft en 
tävling och alla elever ska ha läst 500 sidor per vecka och det har alla klarat. 
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Tillsammans har vi nått så här många, många sidor.” Och så eleverna bara [vi-
sar med gester att de bara bläddrar i böckerna], he he he. Och pratar man med 
barn så har de helt fantastiska berättelser från tidigare skolor. ”Jag satt och 
bläddrade i min bok i två år.” Jaha, så nödvändigtvis om man säger samma 
sak så lägger man inte samma innebörd i det. Det är jättesvårt att veta. Att jag 
inte har förtroende för det är faktiskt på grund av de elever som jag fått på 
sluttampen från andra skolor. Där man, ”Nä men det här är helt uppåt väggar-
na”. Eva, Bäckskolan 

Det är ”uppåt väggarna” att ” de har kommit hit med höga betyg”. När jag 
frågar hur hon menar förtydligar Eva med att det är för höga betyg. Motsat-
sen har hon inte varit med om. Tvivel på betygens likvärdighet kopplas till 
lärarens betygsättande praktik. Det kanske mest extrema exemplet är Mats 
berättelse om en elev som först flyttat till Kunskapsskolan och sedan kom 
tillbaka till Havskolan igen. 

Han var ju godkänd i alla ämnen. Han hade VG till och med i engelska. Och 
jag har engelska också i klassen och jag kan ju säga att han kan knappt formu-
lerar en vettig mening på engelska. Men han anses på den skolan att ligga på 
VG-nivå.[…] Som tur är, är han medveten om att han hade lite tur med det där 
betyget, men han tycker ändå att… Jag har sagt till honom att han är inte god-
känd, och han tycker det är väldigt konstigt att han inte blir godkänd här när 
han fick VG där. Mats, Havskolan 

Lärarna i Havskolan uttrycker att de även finns tendens att pressa upp bety-
gen på den egna skolan. Men de beskriver inte sig själva som en del av detta. 
Istället uttrycker de att de inte låter sig pressas. 

Mats: Jag tycker att vi har haft ett litet betygsrace här också, även om inte nå-
gon rektor har gått in och ändrat någonting, man har hela tiden känt piskan att: 
förförra årets nior hade det här medlet, förra årets nior hade lite högre, i år ska 
vi se att det blir ännu lite högre och så har det varit de senaste fem-sex åren 
här att det har varit en självklarhet att vi hela tiden ska höja resultaten och det 
gör ju att man känner piskan och jag tror att många känner jag måste sätta 
högre betyg nu för att vi måste slå den förra klassen annars blir rektor ledsen. 

[De andra instämmer] 

Sara: Men, jag känner, jag gör inte det. 

Övriga: Neej 

Rebecka: Men jag tror att det är lätt att, alltså, en del kanske tänker jag får inte 
min lön, blir drabbad, alltså man ligger risigt till… 

Sara: Ja, för det där är ju lite, att resultatet ska va… 

Rebecka: Resultatstyrt på något sätt. 

Sara: Ja, man ska få typ som lite högre lön när man lyckas höja … 

Lärarna förklarar det orättvisa i synen på att lärarprestationen kopplas till 
elevresultaten i form av betyg. De ger kontextuella förklaringar till varför 
betygen skiljer sig mellan klasser. Det är främst elevunderlaget de syftar på, 
främst hur länge de har bott i Sverige, men även kemin mellan lärare och 
elever. Det blir tydligt att de får uppskattning som lärare utifrån elevernas 
betyg. 
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Då för ett och halvt år sedan då hade man ju kunnat hylla oss, jag jobbar med 
samma killar som jag gjorde då, man hade kunna hylla oss som underlärare, 
liksom, men alltså jag är inte säker om ett och ett halvt år, när de här går ut då, 
två och ett halvt år blir det, jag kan mycket väl tänka mig att de vill se oss 
schavottera istället då, för det är två helt olika klasser och jag är inte säker på 
att vi kommer att få riktigt samma resultat 

Mats, Havskolan 

Lena i Bäckskolan och Henrik i Sjöskolan uttrycker att de upplever att de 
sätter för höga betyg. Men i Lenas fall är det är i ett sammanhang där detta 
paradoxalt nog inte nödvändigtvis behöver medföra ett felaktigt betyg. Utta-
landet kommer i samband med en diskussion om huruvida skolan sätter för 
låga betyg i jämförelse med andra skolor. 

Jag vet inte. Jag tycker att det är så tröttsamt allt det här med betyg hit och be-
tyg dit. Jag har ingen aning. Jag tycker inte vi sätter för låga betyg. Jag tycker 
vi sätter för höga betyg. Men det kan man ju inte gå ut med. Jag känner själv 
att jag sätter för höga betyg. Men det gör jag ju för mina elever får ju inte mis-
sa något. För mina elever är fan inte sämre än några andra. […] Jag menar om 
jag har en klass som jag vet är duktig och så sätter jag en nivå som jag tycker 
är rimlig. Och så ser jag då att andra sätter mycket, mycket högre betyg. Då 
måste jag ju höja mina. Lena, Bäckskolan 

I Lenas berättelse konstrueras hennes höga betyg som nödvändiga ur en rätt-
viseaspekt, även om betyget inte beskrivs som rätt. Genom det sätts rättvisa i 
motsats till likvärdighet. 

Det är faktiskt bara i Sjöskolan som likvärdigheten explicit kopplas samman 
med elevkontexten. Lärarna poängterar att eleverna på skolan känner till 
betygsystemet och kopplar det till att deras chanser till höga betyg blir mer 
likvärdiga genom det. Skolan är också den skola som mest visar att de kän-
ner till debatten om betygens likvärdighet. De hänvisar till och med till ut-
redningar och rapporter om än i allmänna ordalag. Att eleverna ska vara 
delaktiga i betygsättningen är karaktäristiskt för det nya betygsystemet och 
verkar finnas med i lärarnas betygsdiskurs i Sjöskolan.  

Vi kan inte bara bedöma eleverna efter betygssystemet utan vår uppgift är 
också att undervisa dem i, hur betygssystemet fungerar. Det är elevernas rätt 
att förstå hur systemet fungerar och sådana fall liksom visa på det. Så att alla 
har möjlighet att nå långt. Inte bara de som då kanske har föräldrar som lik-
som vet vad som räknas, vad som är det här kulturella kapitalet och hur det 
liksom ser ut. Helena, Sjöskolan 

Intressant är att lärarna trots att de så tydligt poängterar vikten av att elever-
na känner till betygskriterierna är den mest betygskritiska lärargruppen. Det 
visar att en medvetenhet om det reglerande systemet och en inställning att 
man som lärare ska följa och känna till denna, inte per automatik innebär att 
man har accepterat systemet.  
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Sammanfattning av innehållet i berättelserna 
Innehållet i berättelserna utifrån en tematisk innehållsanalys ger oss en över-
skådlig uppfattning om vad lärarna ser som betydelsefullt att berätta om i en 
berättelse om sin betygsättande praktik. Berättelsens intrig, här i bemärkel-
sen det sätt som händelsefunktionerna är strukturerade utifrån, är de teman 
lärarna diskuterar och deras förhållningssätt till dem. Betygsättningen struk-
tureras utifrån en problemdefinition av betygen som består av lärarnas mot-
stridiga krav i sin praktik. Det blir en intrig där olika aspekter av betygsätt-
ningen kretsar kring lärarnas önskan att vara professionella betygsättare. 
Men i denna berättelse förekommer många aspekter av betygsättningen (som 
den viktigaste händelsefunktionen) där vägen dit problematiseras.  

I lärarnas berättelser konstrueras betygens funktion i den pedagogiska prak-
tiken som oklar. Däremot konstrueras funktionen i samhället vara urval till 
vidare studier. I lärarnas dagliga arbete bedömer de eleverna och arbetar med 
deras vidare kunskapsutveckling inom ämnet. De berättar om sitt arbete med 
regelbundna bedömningar av elevernas kunskap och behov. När betyg 
kommer in i berättelserna konstrueras betygen i huvudsak som en aspekt 
som försvårar arbetet med den pedagogiska bedömningen. Bäst illustreras 
det i Bäckskolan och Sjöskolan. I Bäckskolan formuleras utvecklingssamta-
len med bedömning utan betyg som positivt eftersom lärarna inte behöver 
tänka i termer av betyg. När eleven ändå kopplar in betyg hindras läraren i 
den pedagogiska bedömningen. I båda skolorna är eleverna mer intresserade 
av betyget än av den kvalitativa bedömning som blickar framåt, mot lärande, 
i exempelvis lärarkommentarer på elevernas texter. Betygen står i vägen för 
det dagliga pedagogiska arbetet samtidigt som den betygsättande praktiken 
anses spegla elevens kunskap genom att läraren vet vilket betyg som är det 
rätta. I Sjöskolan berättar lärarna hur arbetet med betygsystemet tar tid från 
det pedagogiska arbetet, ofta på grund av skolledningens fokus på betyg. 

Och jag tycker att på något sätt är det så att när man tar tid till någonting så 
måste man ta den tiden ifrån vår samlade tid. Och det som händer är att all an-
nan diskussion om pedagogik, om att utveckla olika saker, man kanske sam-
arbetar, man tittar på… det på något sätt får väldigt liten tid. Och, så jag tyck-
er det är ett jätteproblem. Och, jag tycker det här kommer väldigt mycket upp-
ifrån. Jag tycker att det här på något sätt, ifrån skolledningen, speglar det nå-
gon slags rädsla. Henrik, Sjöskolan 

Betygskriterierna funktion i berättelsen är i huvudsak att motivera ett betyg. 
Detta i första hand om eleven anser att betyget är för lågt. Samtidigt som en 
professionell lärare känner till och följer betygskriterierna, kan lärarna ibland 
rucka på reglerna Exempelvis kan läraren göra en pedagogisk bedömning att 
eleven kan godkännas i syfte att denna ska komma in på nationella pro-
grammen i gymnasiet eller att krav på viss muntlig kompetens görs trots att 
det inte uttryckligen står i betygskriterierna. Betygskriterierna styr också 
undervisningen genom att lärarna i sin pedagogiska verksamhet anpassar sig 
till de bedömningsinstruktioner kursmål och betygskriterier tillhandahåller. 
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Lärarna vet vad som ska ”testas” och ger eleverna möjlighet att göra det 
genom att anpassa sin undervisning.  

Regleringen av den betygsättande praktiken konstrueras både som hjälpande 
och stjälpande för praktiken. Berättelserna om betygsättningen som en del av 
den dagliga verksamheten i skolan konstrueras som små delberättelser, vilka 
inte sällan blir paradoxala. Å ena sidan beskrivs det reglerande systemet av 
betygskriterier, kursplaner, nationella prov som bra och viktiga att följa. Å 
andra sidan ges dessa egenskaper som att inte vara tydliga, korrekta eller rätt 
utförda.  

Lärarna manifesterar i sina berättelser de motstridiga krav de har att förhålla 
sig till i sitt uppdrag som betygsättare. De beskriver svårigheterna de möter 
när det betyg som de bedömer vara det rätta betyget, ifrågasätts av elever 
och föräldrar. Det rätta betyget blir problematiskt att sätta i deras dagliga 
verksamhet.  

Dessutom konstrueras betyg som något negativt och ångestladdat både för 
elever och lärare, samtidigt som lärarna uttalar det viktiga i att följa det re-
glerande systemet av kursplaner och betygskriterier i den betygsättande 
praktiken. De lärare och skolor som inte gör det konstrueras i termer av ”de 
andra” som inte är professionella. Eva i Bäckskolan uttrycker exempelvis 
efter att ha framfört en negativ inställning till betygen: ”Alltså hela betygsy-
stemet är ju helt ointressant om man inte följer styrdokumenten”. Om man 
ska ha betyg i skolan ska det göras på rätt sätt, säger hon vidare. Detta är 
gemensamt i lärarnas berättelser. Betyg konstrueras som någonting negativt 
som man som professionell lärare ändå måste sätta. Och det ska göras på rätt 
sätt. Betyget ska vara rätt. 

Berättelserna konstruerar lärarsubjekten som att de sätter rätt betyg men att 
andra lärare och andra skolor inte gör det. Om lärarna inte sätter höga betyg 
upplever de minskad uppskattning, eller att deras elever kommer till korta i 
jämförelse med andra elever som har fått (för) höga betyg. Därav kan en 
beskrivning av den egna betygsättande praktiken bli att man själv är tvungen 
att sätta ett fel (för högt) betyg. Det höga betyget kan ses som mer rättvist 
trots att det inte är det rätta betyget utifrån betygskriterierna.  

Men det är här ett problem dyker upp vilket jag kommer att söka tydliggöra 
med hjälp av Algirdas J Greimas strukturella semantik nedan. Ingen verkar 
vilja att läraren ska sätta det rätta betyget. Inte ens lärarna själva saknar i 
berättelserna ambivalens inför detta. Det finns egentligen ingen tacksam 
mottagare av ”Det rätta betyget”. Detta även om lärarna uppger att de i sin 
praktik sätter ett rätt betyg. I berättelserna konstrueras ett betygsystem som 
används och bör användas i syfte att upprätthålla ordning och förtroende för 
lärarnas kontinuerliga bedömning av eleverna. För att närmare kunna förstå 
relationen mellan de olika delarna av berättelserna samt i syfte att klargöra 
lärarnas dilemma med vem betygsättningen syftar till, kommer jag att an-
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vända mig av Greimas aktantmodell. Denna har ytterligare en kompletteran-
de funktion i relation till den tematiska analysen i och med att händelseför-
loppet och de olika aktörerna synliggörs.  

Strukturell narrativ analys 
Det är flera aktörer som förekommer i svensklärarnas berättelser. Exempel 
på dessa är: lärarsubjektet, lärarkollegor, elever, det reglerande systemet 
(styrdokumenten och de nationella proven), föräldrar, rektor, andra lärare 
och skolor (andra betygsättare).  

Det finns en intrig som utvecklas i svensklärarnas berättelser och kan formu-
leras som ”hur vi sätter det rätta betyget”. Intrigen beskrivs genom Greimas 
aktantmodell enligt figur 4. De olika aktanternas funktioner bygger alltså 
upp intrigen. Lärarna har ett uppdrag av det reglerande systemet att sätta det 
rätta betyget. Men detta genomförs inte utan problem eftersom hinder som 
betygshets och felaktig styrning försvårar för dem i deras praktik. Men de 
har också vägledning och stöd av medarbetare i sin strävan att sätta det rätta 
betyget. Intrigen saknar dock i lärarnas berättelser ett tydligt slut och genom 
det ingen tydlig ”lösning” eller avslut i form av ett misslyckande. Genom 
denna avsaknad blir en mottagare för lärarnas uppdrag att sätta det rätta be-
tyget också otydlig.  

Sändaren, den aktant som ger uppdraget åt subjektet, är i dessa berättelser 
det reglerande systemet och då främst betygsystemet per se. Ett uppdrag ges 
till läraren via det reglerande systemet av läroplanen, kursplaner och betygs-
kriterier (devoir faire) och där lärarna accepterar detta uppdrag (vouloir fai-
re). Ett uttalande som ramar in lärarnas hållning gentemot sändaren och där 
sändaren blir synlig görs av Eva i Bäckskolan: ”Ska man göra det ska det 
göras rätt”. Den som definierar ”rätt” är det reglerande systemet av kursplan 
och betygskriterier. Subjektet är vanligtvis berättaren och i det här fallet 
såklart läraren, dvs i denna fokusgruppintervju de lärare som utgör gruppen. 
De benämner subjektet i termer av ”jag”, ”vi”, ”man” (vilken är läraren) 
eller ”lärare”. Objektet, det subjektet ska uppnå i berättelsen är ”den rätta 
betygsättningen” eller ”det rätta betyget”. Men för att betyget ska vara rätt 
utifrån sändarens definition krävs också kunskap om hur det rätta betyget ska 
sättas (savoir faire). Subjektet har alltså två modala aspekter från sändaren 
att förhålla sig till i sin handling: krav och kunskap. För att en handling över 
huvud taget ska bli möjlig krävs också en möjlighet att göra något. 
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Figur 4. Aktantmodellen i berättelsen 

 
Men det finns problem i vägen mot det rätta betyget, motståndaren. Denna 
aktant är flerfaldig i lärarnas berättelser, även om objektet i grunden är det-
samma. Själva intrigen i berättelserna är problemorienterad. Det är ofta ele-
ven och/eller föräldrarna som utgör problemet i och med att läraren måste 
förhålla sig till deras förväntningar, krav eller motvilja att hjälpa barnen till 
att få rätt betyg genom att ge dem en diagnos ifall de har inlärningsproblem 
(Bäckskolan och Havskolan). Föräldrar och elever stör också genom sina 
förväntningar på ett visst betyg, vilket var ett högre betyg än det ”rätta” som 
läraren hade satt. I Havskolan var det mest artikulerade problemet elevens 
oförmåga att förstå ett betyg eller på vilka grunder han eller hon inte blev 
godkänd. 

En annan motståndare, närvarande i skolorna, var andra lärare och andra 
skolor som sätter för höga betyg. Dessa kan till och med påverka lärarna att 
höja sina egna betyg, eftersom de inte vill att deras elever ska hamna fel i 
relation till andra elevers kunskapsnivå. Det blir betygshets och betygsinfla-
tion. Här kommer ytterligare en motståndare in och det är det relativa betyg-
systemet (urvalsfunktionen där lärare jämför elever med varandra) som fort-
farande lever kvar i skolkulturen. Men även det nuvarande betygsystemet är 
en motståndare genom att lärarna beskriver en frustration över att det är lud-
digt formulerat (Havskolan) och kräver tid att sätta sig in i (Bäckskolan). 
Dessa motståndare hindrar lärarens möjlighet att utföra sitt uppdrag. I Sjö-
skolan formuleras också den tid lärarna måste avsätta till arbetet med betyg 
som en motståndare. Men det är i första hand i kontrast till det pedagogiska 
arbete de egentligen skulle vilja lägga ner tid på. Däremot är en stark mot-
ståndare skolledningen som driver på betygshetsen. Denna motståndare finns 
i alla tre skolorna.  

Hjälpare är det reglerande systemet och intressant nog bland annat betygsy-
stemet som, särskilt i Havskolan och Sjöskolan, dessutom var motståndare. 
Men det är framför allt Bäckskolan som i sitt narrativ har betygsystemet som 
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hjälpare i uppgiften att sätta rätt betyg. I Havskolan är det istället det natio-
nella provet som är den hjälpare det reglerande systemet erbjuder. Lärarens 
professionalitet är ytterligare en hjälpare i båda skolorna. Att vara en kompe-
tent lärare finns med som en viktig komponent i berättelsen om lärarnas be-
tygsättning. Och här finns också aspekten av lärarerfarenhet som exemplifie-
ras med berättelser om tidigare betygsättningar. Att ha andra lärare som 
medbedömare hjälper också läraren att uppnå målet med att sätta rätt betyg 
men som nämnts ovan är dessa också presumtiva motståndare. Så ”den rätta” 
andra läraren kan fungera som hjälpare, vilket här är lärarkollegor på skolan. 
Dessa hjälpare ger läraren möjlighet att utföra sitt uppdrag. 

Så då är frågan, vem är mottagaren för objektet, ”Det rätta betyget”? Utifrån 
lärarnas berättelser är det svårt att finna en tydlig mottagare. Orsaken är att 
lärarna i egenskap av subjekt i berättelsen, inte verkar vara på det klara med 
varför de ska sätta ”det rätta betyget”. Och orsaken till detta är motståndarna. 
De är så viktiga aktörer i lärarnas dagliga verksamhet att möjligheten (pou-
voir) att sätta ”det rätta betyget” minskar i praktiken. En naturlig mottagare 
av objektet hade såklart varit eleven. Men i berättelsen konstrueras eleven 
som motståndare. Denna motståndare vill ju ha ett så högt betyg som möjligt 
i Bäckskolan och Sjöskolan och få godkänt i Havskolan. Eleven är utsatt för 
betygshets i Bäckskolan och Sjöskolan och har svårt att förstå ”det rätta be-
tyget” i Havskolan. Eleven konstrueras inte som en mottagare för ”Det rätta 
betyget” utan som en mottagare för ett högt betyg. Mottagaren måste, även 
om hon inte vill ha objektet ”på riktigt” i ”verkligheten”, i det narrativa 
schemat konstrueras som en part det agerande subjektet (läraren) tror hon 
gör något gott för. Objektet ska av subjektet ses som något för mottagaren 
viktigt eller positivt. I berättelserna framkommer en elev som vill ha ett högt 
betyg och inte ett ”rätt” betyg. Det är också förklaringen till att lärare hellre 
ger eleven ett högre betyg ifall de anser sig kunna. Men denna handling får 
inte blandas ihop med den handlingsfunktion som är kopplat till objektet 
”Det rätta betyget”. 

En möjlig mottagare är det reglerande systemet per se. Utbildningsminister 
Jan Björklund konstrueras som en representant för detta. Han figurerar i 
första hand i skolorna som en karaktär som vill ha ordning och reda på sy-
stemnivå. Egentligen är han inte konstruerad som en mottagare för ”Det rätta 
betyget”. Kanske skulle den narrativa konstruktionen av Björklund kunna 
tolkas en mottagare för ett nytt betygsystem och det är inte samma objekt. 
Det reglerande systemet som en abstraktion kan fungera som en möjlig mot-
tagare. ”Det rätta betyget” är alltså det eftertraktade objektet för själva sy-
stemets skull i sådana fall. Min tolkning av att resultatet av analysen pekar 
på en praktik där sändaren av uppdraget och mottagaren av det är densamma, 
är att lärarna inte är på det klara med varför de ska sätta rätt betyg i en skol-
vardag där ingen verkar vilja att de ska göra det. Rektorn, elever och föräld-
rar uttrycker istället en önskan att lärarna ska sätta ett högt betyg. Genomgå-
ende i berättelsen är detta problemet i deras betygsättande praktik. Det är 
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inte alltid en betygshets där lärarna hetsas till att sätta felaktiga betyg av 
manipulativa orsaker som hög betygsstatistik eller att eleverna vill ha höga 
betyg. Även luddiga betygskriterier och den inbyggda subjektiviteten och 
godtyckligheten i betygskriterierna orsakar problem. Det intressanta är att 
resultatet blir en frånvarande mottagare av det rätta betyget. Den betygsät-
tande praktiken när den utförs rätt blir istället en cirkelgång där betygen sätts 
för betygens skull. Ett felaktigt (högt) betyg däremot får en mottagare i skol-
vardagen i form av rektorer, elever och föräldrar. Incitamentet att sätta ett 
högt betyg istället för berättelsens ”rätta betyg” blir givetvis stort.  

Tittar vi på lärarnas berättelser med Greimas semantiska kvadrat som ana-
lysmodell blir det första steget att finna de grundläggande motsatsparen som 
ger berättelsen dess funktion. För det första kan vi konstatera att ifall det 
finns ett betyg som är rätt utifrån betygsystemet så finns det också något 
betyg som är fel. När den övergripande kategorin ”Det rätta betyget” sätts in 
som det första begreppet (här som objektsaktant) i Greimas semantiska 
kvadrat kan en första struktur se ut såhär: 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5. Det rätta betyget 
 
Om vi då låter de övre motsatsparen stå kvar men byter ut de nedre negatio-
nerna utifrån det uttryck som faktiskt definierar ett icke-rätt betyg i lärarnas 
berättelser kan vi bygga på motsatsparen. Ett icke-rätt betyg artikuleras i 
berättelserna som ett högt betyg. Motsatsen till högt betyg är lågt betyg och 
intar då den motsatta positionen i kvadraten. Den enda som explicit formule-
rar sig i termer där ett högt betyg kontrasteras mot ett lågt är Eva i Bäcksko-
lan då hon berättar om sin vånda över att eventuellt ha satt ett för lågt betyg i 
avvaktan på resultaten på de nationella proven. Hon uttrycker skillnaden 
mellan att sätta ett för högt och ett för lågt betyg och vilka konsekvenser det 
får i skolpraktiken. Det är mycket bättre att råka sätta ett för högt betyg. ”Då 
kan jag ha sommar, eller jullov eller vad tusan som helst.” Men samtidigt 
säger hon att: ”Det är proffsigare att sätta ett lågt betyg.” Ett fel betyg kon-
strueras dock i berättelserna genomgående av ett högt betyg, inte ett lågt. 

Inte fel betyg 
(Lågt betyg) 

Inte rätt betyg 
(Högt betyg) 

    Rätt betyg Fel betyg 
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Att sätta ett fel betyg uttrycks i berättelserna som oproffsigt. Men detta fel-
aktiga betyg är ett betyg som är för högt satt. I Bäckskolan och Sjöskolan 
används begreppet ”proffsighet” när den betygsättande praktiken beskrivs 
(se s. 77, 80, 86). Det är främst när lärarna berättar om hur de använder sig 
av sin pedagogiska erfarenhet eller använder sig av betygskriterier och kurs-
plan i sin bedömning. Att vara ”proffsig” blir då att använda sig av betygs-
kriterierna på rätt sätt (vad som är rätt sätt kommer jag återkomma till längre 
fram), använda sig av sin pedagogiska erfarenhet och att inte låta påtryck-
ningar om höga betyg styra betygsättningen. ”Proffsighet” får genom det 
många associationer: kunskap om betygskriterier, pedagogisk förmåga och 
integritet. Men den viktigaste aspekten utgörs av en pedagogisk integritet där 
lärarens förmåga att stå emot påtryckningar att ge (för) högt betyg tillsam-
mans med en pedagogisk bedömning utifrån betygskriterierna utgör en pro-
fessionell lärare. Det bästa begreppet för motsatsen till integritet finner jag i 
begreppet foglig. 
 
    
 
 
 
 
 

 

 

Figur 6. Den professionella läraren 
 
När vi sätter de två kvadraterna i direkt anslutning till varandra synliggörs att 
proffsighet och att sätta rätt betyg hänger samman med integritet och att fel 
betyg, eller högt betyg hänger samman med att vara oprofessionell och fog-
lig. Ett tema i berättelserna är det om lärarens motstridiga krav mellan viljan 
att sätta ett korrekt betyg och påtryckningar, betygshets. Här artikulerar lä-
rarna vikten av att kunna göra professionella pedagogiska bedömningar som 
skapar en motståndskraft mot yttre påtryckningar. Jag bedömer dessa två 
delar som motsatspar där den yttre betygshetsen står för ett krav av ”effekti-
vitet” i termer av (för eleven) personlig nytta i form av ett (högt) betyg eller 
rektorernas nytta av en skola med högt meritvärde och den andra står för 
lärarens pedagogiska professionalitet och förmåga att ha kontextuella avvä-
ganden i åtanke när hon bedömer elevens kunskap. 

Ytterligare ett motsatspar är viktigt i lärarnas berättelser. Det är skillnaden 
mellan betyg satta utifrån kunskap och betyg satta utifrån person. I Bäcksko-
lan och Havskolan brottas lärarna med denna dikotomi. I Bäckskolan är det 
lärarna som poängterar det viktiga i att vara professionell och sätta betyg 

Integritet Foglighet 

Professionell Oprofessionell 
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Objektiv Subjektiv 

Kunskapsbaserat Personbaserat 

utifrån kunskap och inte personliga egenskaper. De diskuterar vikten av att 
använda sig av betygskriterier och pedagogisk erfarenhet i syfte att hålla isär 
kunskap och person i betygsättningen (se s. 79). I Havskolan är det eleverna 
som har svårt att skilja betygsättning på kunskap och person. Lärarnas pro-
fessionalitet går ut på att klargöra detta med hjälp av det reglerande systemet 
(de nationella proven och betygskriterierna). Men en alltför rigid användning 
av det reglerande systemet kan också vara oprofessionellt. En professionell 
betygsättare använder sin pedagogiska erfarenhet. Genom det kan ett G där 
eleven visserligen inte når upp till målen bli professionell betygsättning. Jag 
återkommer till detta fenomen i diskussionen om transformering nedan. Lä-
rarna i alla skolorna berättar också att de använder sig av lärarkollegor som 
hjälpare när de riskerar att vara för subjektiva i sin bedömning. Men även 
deras pedagogiska erfarenhet hjälper dem i argumentationen för vad som 
krävs för ett G. I och med detta blir ytterligare en semantisk kvadrat synlig. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 7. Betygsättningens grunder 
 
I Sjöskolan upptar inte problemet med betyg satta utifrån personliga egen-
skaper lika stort utrymme. Lärarna poängterar problemet med att elever tar 
betygen som ett betyg på dem som person i linje med lärarna i Havskolan, 
men det konstrueras inte som ett stort problem. Däremot konstrueras en di-
kotomi mellan pedagogiskt arbete och betyg genomgående. Detta sker i alla 
tre grupperna av lärare men det är framförallt i Bäckskolan och Sjöskolan 
som betygsättningen som praktik kontrasteras mot kunskapsutveckling.  
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Figur 8. Dikotomin pedagogiskt kunskapsutvecklande arbete och betygsättning 
 
Det pedagogiska arbetet är inriktat på elevernas kunskapsutveckling. Betyg 
stör denna praktik genom att eleverna istället för att fokusera lärandet upptas 
av en önskan om höga betyg, betygshets. Även lärarnas pedagogiska arbete 
utsätts för betygshets i och med att tid går åt till att diskutera hur meritvärdet 
i skolan ska höjas (Sjöskolan) eller till att diskutera/motivera betyg med 
elever och föräldrar (Bäckskolan och Sjöskolan). I Havskolan blir problemet 
att kursplaner och betygskriterier, likväl som innehållet i de nationella pro-
ven, inte passar deras elevunderlag. Betygen stör också genom att omdömen 
som lämnas i pedagogiskt syfte omtolkas till betygslöften och kan genom det 
inte användas korrekt (Bäckskolan). Likaså undermineras betygens eventuel-
la informativa funktion vid betygsättningen på höstterminen genom att betyg 
hålls nere i avvaktan på nationella proven i rädsla för att dessa inte ska över-
ensstämma med varandra. Genom det får inte eleverna veta hur de ligger till 
utifrån lärarens pedagogiska bedömning. Det reglerande systemets bedöm-
ning via nationella provet har större auktoritet. Det icke-pedagogiska arbetet 
blir då all tid som går åt till möten och betygsdiskussioner. Det arbete som 
inte är betygsättning formuleras ju som det pedagogiska arbetet för lärande, 
”Lära för livet” och inte för betygen, ett lärande utan betyg.  

Om studerar de olika aktanterna i relation till detta, ser vi att den professio-
nella läraren (subjektet) ställs mot alla dem som vill att hon ska sätta ett (för) 
högt betyg (motståndare). Och det är faktiskt alla utom det reglerande sy-
stemet. Aktanten ”Det reglerande systemet” hjälper läraren att sätta ett rätt 
betyg formellt sett. Då konstrueras följande dikotomi: Läraren och det regle-
rande systemet respektive elever, föräldrar, rektor. 

Här blir det motstridiga i relationen mellan ideal och praktik åskådliggjort. 
Ideal ställs mot praktik. Lärarens ideal att vara professionell och sätta det 
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rätta betyget samt det reglerande systemets krav på att inte sätta fel (dvs för 
högt) betyg, ställs mot den dagliga verksamhetens aktanter, de som läraren 
möter i sin betygsättande praktik. I den dagliga verksamheten möter lärare i 
första hand aktanter som vill att hon ska sätta ett högt betyg. Det blir en di-
kotomi enligt tabell 1 där ideal ställs mot praktik utifrån vissa begrepp 
(funktioner). När vi studerar de semantiska kvadraterna går det att se att den 
vänstra vertikala axeln innehåller begrepp som utgör en idealbild av betygen 
och dess praktik. Det är begrepp som rätt, professionell, objektiv, baserad på 
kunskap och integritet. Den högra axeln innehåller alla de negativa aspekter-
na fel betyg, oprofessionell, subjektiv, baserad på elevens person och foglig-
het. Ifall vi studerar aktanterna i berättelserna framkommer det att de reella 
aktörer, det vill säga personer lärarna möter i sin dagliga verksamhet, befin-
ner sig på den sidan av axlarna som så gott som uteslutande utgör det felak-
tiga, för höga, betyget. Påtryckningar i form av betygshets leder till att fog-
lighet kan löna sig genom uppskattning, högre lön eller att skolan väljs av 
föräldrarna. Begreppen på den vänstra axeln kan sammanfattas som tillhö-
rande ett idealplan och de på den högra som tillhörande den dagliga verk-
samheten. Det blir då två system där ena sidan utgörs av ideal och den andra 
av praktiken. 
Tabell 1. Betygsättning som ideal och praktik 

Idealnivå 
Rätt betyg 
Professionellt 
Objektivt 
Kunskapsbaserat 
Integritet 
Kunskapsutveckling 

Praktiknivå 
Fel betyg (högt betyg) 
Oprofessionellt 
Subjektivt 
Baserat på person 
Foglighet 
Betygsättning 

Motsättningen mellan lärares positiva inställning till det reglerande systemet 
samt konstruktionen av detsamma som luddigt, felaktigt eller i vägen för 
bedömningsarbete (Bäckskolan och Sjöskolan), kan få sin förklaring här. 
Läraren måste följa det formella regelverket för att vara professionell, men i 
det pedagogiska arbetet ska hon utgå från vad eleven behöver och förmår 
samt få en vardag att fungera smidigt. Att kunskapsutveckling sätts mot be-
tygsättningen i den sista semantiska kvadraten (se figur 8), vilket medför att 
betygsättningen hamnar på ”fel sida”, baseras på Bäckskolan och Sjöskolan 
där lärarna framställde betygen som i vägen för pedagogisk bedömning och 
lärande. Eftersom lärarnas berättelser i huvudsak kretsar kring det rätta bety-
get och en professionell betygsättning, konstrueras ett idealtillstånd kopplat 
till den professionella läraren och det reglerande systemet. Men när de flyttar 
fokus från betygsystemet till den dagliga verksamheten framkommer ett 
övergripande ideal som handlar om kunskap. Då lärarna berättar om kun-
skapsuppdraget i termer av ideal hamnar betygsättningen på praktiknivån. 
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Betygsättning kopplas här till motståndsaktanten. Det är betygshets som i 
första hand hindrar arbete som syftar till kunskapsutveckling. Betygsättning-
en på praktiknivån (i den dagliga verksamheten) kopplas till betygshets i en 
vidgad bemärkelse. Här utgörs inte betygshetsen endast av elever och föräld-
rar som vill ha höga betyg utan även av en skolledning som istället för att 
premiera det pedagogiska arbetet avsätter tid till och fokuserar betygsarbete. 
Men även det reglerande systemet hamnar i positionen av en motståndare, 
eftersom de nationella proven och själva betygsättningen i sig tar tid och 
fokus från pedagogiskt kunskapsutvecklande arbete.  

Läraren strävar visserligen idealt efter att sätta det rätta betyget, men prakti-
ken är kantad av problem som gör det rätta betyget svårt att nå. Då praktiken 
tar för mycket tid och energi i anspråk, eftersom hetsen efter höga betyg 
finns så närvarande i lärarnas dagliga verksamhet, blir den betygsättande 
praktiken komplicerad.  

När det blir en uppdelning i motsatspar där ideal ställs mot praktik uppstår 
paradoxer eftersom ideal inte går att uppnå i praktiken. Samma paradox där 
ett (för) högt betyg kunde omvandlas till ett rätt betyg får sin förklaring här. 
Det sker när 1) läraren bedömer att eleven skulle klara sig på gymnasiets 
nationella program trots bristande måluppfyllelse (Mats citat s. 84) eller 2) 
då ökade krav lades till för ett godkänt betyg (Bäckskolan citat s. 67) samt 3) 
då lärarens högt satta betyg motiveras med parallellklassens elevers (för) 
höga betyg (Se Lena s. 88). När inte idealen passar in i det pedagogiska ar-
betet, visar lärarnas berättelser hur fel betyg kan rättfärdigas trots motsatt 
ideal. Ett (för) högt betyg kan konstrueras som ett rättvist betyg istället för 
ett rätt betyg. Att lärare inte fullt ut följer ideal och teori kan genom detta 
visa sig förklarligt om än inte korrekt formellt sett. Men det är genom lära-
rens pedagogiska förmåga som det för höga betyget faktiskt kan bli rätt be-
tyg i berättelserna. Denna förvandling kan illustreras såhär: 

 
   
  
   
 
 
 
 

 

 

Figur 9. Transformering 1 
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Pilarna symboliserar betyget och dess transformation utifrån lärarnas berät-
telse om hur ett betyg, som visserligen inte är det rätta enligt betygskriterier-
na, kan transformeras till ett rätt betyg i slutändan skapas en logik i berättel-
sen. Första transformationen sker när det betyg som läraren vet eleven borde 
ha, ifall läraren följer betygskriterier och kursplan, inte är detsamma som det 
satta betyget. Detta sker när Mats i Havskolan berättar att han kan ge en elev 
betyget G trots att alla mål inte är uppnådda, eftersom han bedömer att ele-
ven kommer att klara av gymnasiets nationella program. I det första steget 
blir det ett fel betyg eftersom han inte följer betygskriterierna. Men när bety-
get, genom lärarens professionella pedagogiska bedömning, kommer att leda 
till att eleven kommer in på gymnasiets nationella program och får en möj-
lighet (som hon klarar av) att få gymnasiekompetens, transformeras betyget 
till ett rätt betyg. Eftersom det i det professionella även ligger att kunna göra 
individuella avväganden och självständiga bedömningar blir ett för strikt sätt 
att betygsätta oprofessionellt.  

Detsamma sker i berättelsen då Lena i Bäckskolan väljer att sätta ett högre 
betyg än vad hon tycker eleven är värd, på grund av att lärarkollegan sätter 
för höga betyg. I en första transformation förändras faktiskt hennes rätta 
(lägre) betyg till ett fel betyg genom att hon anpassar sig efter en kollegas 
betygsättning. Det sker via en oprofessionell handling (pil1-2) eftersom hon 
fogar sig i den andre lärarens betygsnivå. På ett idealplan är betyget nu fel-
aktigt. Men genom att läraren med sin professionella pedagogiska förmåga 
ser att eleverna i hennes klass inte har sämre kunskapsnivå än kollegans ele-
ver, blir det genom en transformation via hennes professionalitet (här förmå-
ga att bedöma kunskap) ett rätt betyg (pil 3-4).  

 
    
        
 
 
 
 
 

 

 

Figur 10. Transformering 2 
 
Det rättvisa betyget blir genom det egentligen varken rätt eller fel, utan ett 
betyg utifrån lärarens professionella bedömning. Rättvisa konstrueras i berät-
telsen som närmare kopplat till lärarens professionella kompetens än betygen 
i sig. Den övre horisontella axelns begreppspar kan båda vara falska, vilket 
är fallet här, men däremot kan inte båda vara sanna. Betyget är inte rätt betyg 
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utifrån betygskriterierna men inte heller ett fel betyg utifrån en rättvise-
aspekt. Betyget blir ett pragmatiskt betyg som visserligen kan ifrågasättas 
utifrån det reglerande systemet, men som fungerar i praktiken. 

Samma transformation går en strängare betygsättning igenom när lärarna 
berättar att de kräver ett visst språkbruk och kopplar detta till en G-nivå i 
syfte att fostra eleverna språkligt. Genom den pedagogiskt fostrande bedöm-
ningen att eleverna kommer att behöva ett bra språkbruk och kommunikativ 
förmåga efter skolan transformeras ett för strängt betyg till ett rätt betyg i 
lärarnas berättelser. I det här fallet bryts dock symmetrin med det felaktiga 
betyget som ett högt betyg. Istället är det faktiskt ett för lågt betyg som är 
”fel”, vilket visar att en total symmetri utifrån en så pass ”låst” generell mo-
dell som denna inte går att garantera. Trots detta anser jag att modellen ger 
många förtydliganden och synliggör berättelsens grundstruktur på ett sätt där 
den mening lärarna tillskriver sin praktik framkommer. Det är trots allt ett 
flertal lärare där identiskt meningsskapande vore närmast osannolikt. Lärar-
nas svårigheter att med auktoritet hävda sin pedagogiska verksamhet utan att 
ha betyg som hjälpmedel synliggör istället betygens inflytande i den dagliga 
verksamheten. I exemplet där betygen används i syfte att få eleverna att för-
bättra sitt språk visas hur betygens auktoritet kan vara starkare än lärarens. 
Lärarna har flera motstridiga krav att förhålla sig till i sin praktik, vilket 
medför att alla aspekter inte går att läsas av i ett flödesschema av motsatspar.  
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6. Diskursen om ”Det rätta betyget” 

I lärarnas berättelser om sin betygsättande praktik framkommer en diskurs 
där rätt betyg ställs mot högt betyg. Ett lågt betyg konstrueras inte i kontrast 
till ett rätt betyg. Lena i Bäckskolan berättar visserligen hur hon anser att 
hon sätter för höga betyg och ”transformerar” det (för) höga betyget till ett 
rätt betyg genom att hon i rättvisans namn måste höja betygen, eftersom 
hennes elever inte är sämre än parallellklassens där högre betyg sätts.160 Det 
är en logik som utgår ifrån dikotomin rätt betyg – fel betyg, men som i berät-
telsen lyckas konstruera ett högt betyg som rätt i termer av ett rättvist betyg. 
I den betygsättande praktiken kan alltså ett rättvist betyg ha större validitet 
än ett rätt betyg.  

Frågan är dock hur diskursen om det rätta betyget i kontrast till ett högt be-
tyg, blivit så dominerande. I lärarnas berättelser finns inte explicita 
kopplingar till den vid intervjutillfällena aktuella massmediala debatt eller de 
skolpolitiska utredningar och rapporter, där det framkommer att lärare sätter 
för höga betyg i relation till det reglerande systemet av betygskriterier och 
nationella prov.161 Lärarna konstruerar sig själva som professionella i bemär-
kelsen att de inte sätter för höga betyg och att de använder sig av betygskri-
terier och nationella prov. Det blir en konstruktion där den professionella 
läraren sätter rätt betyg och inte ett för högt betyg.  

”Det rätta betyget” konstrueras följaktligen som ett ideal lärarna kopplar till 
positionen den professionella läraren. Den professionella läraren kan hante-
ra (savoir faire) och vill följa (vouloir faire) det reglerande systemet. Men 
hon har inte alltid möjlighet (pouvoir faire) att göra det. Läraren möter 
många motståndare i sin strävan efter det rätta betyget. Dessa möter hon i 
den dagliga verksamheten. Det är skolledningen, eleverna och föräldrarna 
som i första hand utgör dessa motståndare. Men även andra lärare som sätter 
för höga betyg försvårar lärarens professionalitet. Dikotomin ideal – praktik 
är central inom denna diskurs. 

I den tematiska innehållsanalysen framkommer två teman som är varandras 
motsats, det är lätt att sätta betyg och det är svårt att sätta betyg. Dessa kan 
associeras till den semantiska kvadraten och speglar diskursen om det rätta 
betyget i motsats till det höga. Eftersom det lätt satta betyget baseras på lära-

                                                      
160 Se citat av Lena s. 90 
161 Lärarna i Sjöskolan uttalar sig dock i termer av ”debatten” och har idéer om Björklund 
som företrädare för betygsreformen. 
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rens professionella förmåga, hamnar denna beskrivning till vänster, på ideal-
axeln (se tabell 1). Det svåra med att sätta betyg konstrueras inte i berättel-
serna som att lärarna skulle ha svårt att utifrån elevernas kunskap sätta ett 
korrekt betyg. Istället är det i första hand svårt på grund av den betygshets 
elever och lärare upplever. Betygsättningen beskrivs också som svår, efter-
som den kan kopplas till eleven som person. Denna beskrivning hamnar 
således i den högra praktikaxeln. Här blir lärarnas motstridiga krav av stor 
betydelse för en likvärdig betygsättning. Lärarna uttrycker svårigheterna 
med sin betygsättande praktik i relation till de påtryckningar som finns i 
deras dagliga verksamhet. Det är ju också här själva betygsättningen blir till 
handling, ideal möter praktik. Lärarna uttrycker inget stöd från sin närmaste 
ledning, som främst är rektorn, istället konstrueras denna som en motstånda-
re utifrån Greimas aktantstruktur. I Sjöskolan uttrycks ledningen till och med 
som rädda för att inte hänga med i betygsjakten. 

Och, jag tycker det här [betygshetsen: min anmärkning] kommer väldigt 
mycket uppifrån, jag tycker att det här, på nåt sätt, ifrån skolledningen speglar 
det någon slags rädsla så där eller att man känner att man är tvungen att an-
passa sig till det klimat som råder och så där. Henrik, Sjöskolan 

Det blir svårt att hålla fast vid idealen när de man möter i sin dagliga praktik 
inte uppmuntrar en, utan tvärtom motarbetar en, att följa idealet.  

I diskursen om det rätta betyget ingår de motstridiga krav lärarna har att 
förhålla sig till. Både den tematiska analysen och analysen utifrån Greimas 
aktantmodell visar att rätt betyg konstrueras som ett ideal som saknar tydlig 
mottagare. En möjlig mottagare är det reglerande systemet per se, vilket 
skapar en praktik där betygsystemet är till för betygsystemets skull. Lärarnas 
professionella betygsättning utifrån det reglerande systemet är vägen till 
idealet ”Det rätta betyget”. Men diskursen är uppbyggd utifrån ett dikoto-
miskt system där rätt betyg ställs mot ett (för) högt betyg. Däremot finns ett 
till, mer outtalat objekt, det rättvisa betyget. Detta är inte explicit något lä-
rarna strävar efter men de beskriver en praktik där de önskar en rättvis be-
tygsättning. Detta rättvisa betyg har däremot eleven som mottagare. Det 
rättvisa betyget är förvisso kopplat till elevens kunskap, men tar hänsyn till 
kontextuella faktorer. Likaså är det rättvisa betyget inte nödvändigtvis ett 
likvärdigt betyg. Istället använder läraren den aspekt av sin professionalitet 
som härrör ur lärarerfarenhet och pedagogisk förmåga. Att höja ett betyg 
utifrån kontextuella hänseenden, trots att elevens kunskap borde medföra ett 
lägre betyg, är ett exempel på när det rättvisa betyget inte är detsamma som 
det rätta betyget. 

Att kräva lite mer än vad som står i kursplaner och betygskriterier konstrue-
ras också som professionellt ifall det gynnar elevens framtid. Det exemplifie-
ras framförallt med kraven på språkig kompetens av ordningskaraktär. Ett 
vårdat språkbruk och förmåga att vänta på sin tur och lyssna anses så viktigt 
att lärarna kräver dessa förmågor för att eleven ska bli godkänd. Detta före-
kommer främst i Bäckskolan, men även i Havskolan berättar lärarna att den-
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na typ av fostran via betyg används, men då inte av lärarna själva, utan av 
modersmålsläraren. I detta fall är det dock inte en förändring av betyget från 
”det rätta” till ett rättvist betyg. Här används istället betygen som auktoritet i 
syfte att fostra eleven i linje med skolans övergripande uppdrag. Genom det 
hamnar denna del av den betygsättande praktiken utanför Greimas semantis-
ka kvadrat. Jag ser det som att denna praktik är lärarens sätt att använda be-
tygen som ett verktyg i syfte att få en fungerande och kunskapsutvecklande 
verksamhet i klassrummet. Det är ett uttryck av betygens inflytande över 
praktiken. Orsaken till att läraren inte nöjer sig med att uppmana till ett bätt-
re språkbruk/beteende, utan istället använder sig av betygen, kan förstås i 
ljuset av berättelserna där lärare beskriver hur skolarbete som inte är betygs-
grundande inte tas på samma allvar. Det blir ytterligare ett uttryck för be-
tygshets. Alltså används betygen i syfte att få eleverna att acceptera lärarens 
fostran, även om lärarna är kritiska till betygens ökade inflytande över skol-
praktiken. Beskrivningarna av hur betygsystemet realiseras i praktiken över-
ensstämmer inte alltid med idealet. 

Alltså, även om det är diskursen om ”Det rätta betyget” som dominerar lä-
rarnas berättelser och som i huvudsak är det som ger mening åt den betygsät-
tande praktiken och aktören ”Den professionella läraren”, menar jag att det 
finns komplicerande fakta i form av rättvisa och pedagogisk verksamhet. 
Dessa två är dock inte så starka motståndare att de ensamma skulle kunna 
hindra läraren från att sätta ett rätt betyg, i bemärkelsen rätt utifrån det regle-
rande systemet av betygskriterier. Utan det massiva motståndet i den dagliga 
verksamheten som utgörs av alla aktörer läraren möter där, skulle inte pres-
sen bli lika hård.  

De motstridiga krav som kommer till uttryck i lärarnas berättelser om sin 
betygsättande praktik synliggörs tydligast genom Greimas oppositioner. När 
de semantiska kvadraterna kopplas samman och bildar en binär konstruktion 
av lärarberättelserna, framträder de motstridiga kraven i betygsättningen. En 
dikotomi mellan ideal och verklighet synliggörs, vilken läraren i sin betyg-
sättning försöker förhålla sig till. Synen på betygsystemet, både inom skol-
politiken och av lärarna själva, domineras av den som representeras av den 
reglerande pelaren (se kapitel De institutionella pelarna). I berättelserna om 
lärarnas betygsättande praktik synliggörs subjektets önskan att konstruera sig 
själv som en professionell lärare. Den professionella läraren är förvisso en 
social konstruktion men medför också reella konsekvenser i den sociala 
praktiken i skolan. Att via ett reglerande system institutionalisera sociala 
praktiker gör att man via lagar, förordningar och regler vill ge auktoritet och 
styra de aktörer som agerar inom den. Genom att fokusera den reglerande 
pelaren av institutionen kan vi se att de skolpolitiska dokumenten pekar mot 
en föreställning att formella regler, kontroller och reglerande sanktioner kan 
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påverka den dagliga verksamheten.162 Ett aktuellt exempel är kravet på lärar-
legitimation och att endast behöriga lärare ska få sätta betyg. Inrättandet av 
en skolinspektion är ytterligare ett exempel på en syn på institutioner som 
möjliga att styra via kontroll och inspektion. Men det är på en idealnivå lä-
rarna har internaliserat diskursen om ”Det rätta betyget” och subjektspositio-
nen som en professionell lärare. I utsagorna om den betygsättande praktiken 
i skolan framkommer andra aspekter av betyg att förhålla sig till. 

När lärarna diskuterar betygen som en del av den dagliga verksamheten är 
det istället i motsats till kunskap. I figur 8 ser vi hur betygsättningen som 
praktik konstrueras som en motsats till lärarnas pedagogiska verksamhet. Så 
länge det centrala i berättelserna var frågan hur lärare sätter rätt betyg be-
fann sig berättelserna på en idealnivå. Men när det faktiska arbetet diskute-
ras, när lärarna tar in sitt pedagogiska uppdrag i berättelserna, hamnar vi på 
den dagliga verksamhetens nivå. Här framkommer de motstridiga krav lärar-
na har att förhålla sig till, vilket medför att diskursen om ”Det rätta betyget” 
konfronteras med en motdiskurs där element som kunskap, rättvisa och elev-
kontext figurerar. Men det är framförallt betygshetsen som komplicerar nar-
rativet. 

Dikotomin mellan en idealnivå och en praktiknivå synliggör gapet mellan 
skolpolitiken och skolpraktiken. På idealnivån finns det reglerande systemet 
representerat och där vill även lärarna i sina berättelser placera sig själva i 
termer av en professionell lärare. På praktiknivån, manifesteras elever, rekto-
rer och föräldrar i och med att det är dessa som eftersträvar höga betyg och 
fogliga lärare (i bemärkelsen foga sig i yttre påtryckningar) och konstruerar 
därigenom en oprofessionell lärare. Denna del utgör den dagliga verksamhe-
ten där den betygsättande praktiken de facto utförs. I tabell 2 åskådliggör jag 
dessa nivåer i relation till de modala aspekterna av lärarsubjektets möjlighet 
att i sin betygsättande praktik sätta ”Det rätta betyget”.  

Tabell 2. Ideal: Objektet som Det rätta betyget (i kontrast till ett högt betyg) 
 Professionell Oprofessionell 
Modalitet Veta (Savoir faire) 

Vilja (Vouloir faire) 
Ha möjlighet (Pouvoir 
faire) 

Aktant Hjälpare Motståndare 
Aktör Betygsystemet 

Förmåga att betygsätta 
Integritet 

Elever 
Föräldrar 
Skolledning 
Andra lärare 

 
Tabellen synliggör de modala aspekternas placering i förhållande till ideal-
nivån där ”Det rätta betyget” är objektet. Den professionella läraren kan 
(savoir faire) sätta ett rätt betyg utifrån betygsystemet. Läraren önskar inta 

                                                      
162 Se en diskussion om de olika pelarna under kapitlet Nyinstitutionella teorier samt Scott W. 
Richard, 2008, s. 64 
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en subjektsposition som professionell (vouloir faire). Eftersom uppdraget 
inte fullgörs i lärarnas berättelser och eftersom de motståndare de möter är så 
starka i den dagliga verksamheten, riskerar det ”Det rätta betyget” att kvarstå 
på en idealnivå. Den oprofessionella läraren möter dock stöd i motståndarna, 
elever, föräldrar, skolledning och andra lärare. Betygsättningen riskerar att 
resultera i ett högt betyg istället för ett rätt betyg. När ideal ska omsättas i 
handling, får inte lärarna stöd att agera professionellt. Ifall inte lärarnas inre 
egenskap av integritet är tillräckligt stark, saknas hjälpare i den dagliga 
verksamheten. För lärarna måste, som Greimas påpekar, ha möjlighet att 
utföra sitt uppdrag. Kunskap och vilja räcker inte. 

Ifall vi lyfter ut ett annat objekt som lärarna strävar efter förändras bilden 
något. Detta objekt är möjligheten att bedriva ett kunskapsutvecklande peda-
gogiskt arbete. Här är elevernas lärande och lust till lärande i fokus. Denna 
diskurs är tydligast i Sjöskolan, men finns i alla tre skolorna. 

Tabell 3. Praktik: Objektet som Kunskap i kontrast till Betyg 
 Pedagogiskt arbete Betygsättning 
Modalitet Veta (Savoir faire) 

Vilja (vouloir) 
(Ha möjlighet) 
(Pouvoir faire) 

Veta (Savoir faire) 
Vara tvungen (Devoir faire) 

Aktant Hjälpare Motståndare 
Aktör Pedagogisk förmåga Betygsystemet 

Skolledning 
Elever 

Det pedagogiska arbetet är i lärarnas berättelser konstruerat som en motsats 
till den betygsättande praktiken. Kunskap sätts i motsats till betyg. Betyg-
sättning tar tid och energi från det pedagogiska arbetet. Det är skolledningen 
som ålägger lärarna att avsätta tid och fokusera betyg. Detta medför att lä-
rarnas pedagogiska arbete får stå tillbaka till förmån för betygsättningen. 
Även eleverna återfinns i denna roll genom att de beskrivs som mer intresse-
rade av betygen än av lärandet. Lärarna beskriver exempelvis de skriftliga 
omdömena som tröstlösa att skriva när eleverna endast är intresserade av 
betyget. Att betyg måste sättas (devoir faire) blir då en motståndare till det 
pedagogiska arbetet. 

Lärarnas berättelser visar att det framförallt är problemet med att hantera 
elevers och föräldrars önskan om höga betyg som hindrar lärarna i det peda-
gogiska arbetet. De är dessutom väl medvetna om att betygen får konsekven-
ser för eleverna i deras framtida studier. Att sätta ett högt betyg uttrycks som 
lättare att sätta än ett lågt betyg. Pressen på lärarna att sätta höga betyg be-
skrivs som stor. I lärarnas utsagor konstrueras även skolledningen som en 
aktör som efterfrågar höga betyg snarare än rätta betyg. Deras roll i betyg-
sättningen medför också att fokus riktas mot betygen istället för det pedago-
giska arbetet. Därför blir det en parantes kring Ha möjlighet i kolumnen för 
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pedagogiskt arbete. När motståndet i form av betygshets blir för stort får det 
pedagogiska arbetet stå tillbaka.  

Lärarna konstruerar ”den andra läraren” som ett antisubjekt (dvs i motsats-
förhållande till dem själva som professionella), som sätter för höga betyg. 
Lärarna konstruerar sig själva som subjekt som sätter rätt betyg, även när de 
faktiskt sätter för höga betyg. Men det är i denna transformation det rätta 
betyget och det rättvisa betyget blir olika saker. 

Tabell 4. Objektet: Det rättvisa betyget i kontrast till Det rätta betyget 
 Elevkontext  Reglering 
Modalitet Ha möjlighet (Pouvoir faire) 

Vilja (Vouloir faire) 
Veta (Savoir faire) 
Vara tvungen (Devoir 
faire) 

Aktant Hjälpare Motståndare 
Aktör Pedagogisk kompetens 

”Hänsyn” 
 

Betygsystemet 
 

Betygsystemet blir en motståndare till ett rättvist betyg när kontextuella hän-
synstaganden strider mot betygskriterier och kursplan. Ett exempel är då 
lärarna uttrycker att det nationella provet inte mäter elevens kunskap i första 
hand, utan andra egenskaper som stresstålighet och snabbhet. I Havskolan 
uttalar en av lärarna explicit att de inte alltid följer de nationella proven i sin 
betygsättning.  

Ett rättvist betyg kan således, utifrån de konsekvenser ett betyg kan ge, base-
ras på andra krav och förväntningar än de som formuleras i betygskriterier-
na. Detta framkommer i diskursen om det rätta betyget då elevens framtid 
och krav i samhället finns med i berättelsen. Ett underkänt betyg som stänger 
elevens möjlighet till framtida studier behöver alltså inte vara rättvist trots att 
eleven inte når upp till målen för kursen. Om lärarens pedagogiska profes-
sionella bedömning är att eleven förmår gå vidare i sina studier väger det 
tyngre. Denna praktik har även påvisats i annan forskning om lärares betyg-
sättning.163 

Lärarna har dessutom möjlighet att inte följa betygsystemet fullt ut. När de 
gör pedagogiska bedömningar utifrån elevernas framtida möjlighet att klara 
av högre studier, kan de sätta ett högre betyg (ge godkänt) för att inte stänga 
ute eleven från de nationella programmen. När lärare höjer betyget på grund 
av påtryckningar frångår de också det reglerande systemet. Men då är det 
inte längre det rättvisa betyget som avses. I det fallet är det höga betyget ett 
fel betyg. 

                                                      
163 Selghed, 2007, visar i sin avhandling att lärare som bedömer att eleverna kommer att klara 
sig i gymnasiet väljer att ge dem godkänt. Även Korp, 2006, visar hur lärare sätter ett godkänt 
betyg trots att eleverna inte når upp till målen i syfte att inte stänga dem ute från de nationella 
programmen på gymnasiet. Se även Klapp Lekholm, 2010 och Cliffordson, 2008. 



 109 

Om vi studerar Tabell 2 ovan, ser vi att möjligheten (pouvoir) att sätta rätt 
betyg inte manifesteras i praktiken. På en ideal nivå får lärarna sitt profes-
sionella uppdrag av det reglerande systemet att sätta det rätta betyget. De vill 
vara professionella lärare och följaktligen sätta det rätta betyget. Utifrån den 
narrativa analysen framställs således en betygsättande praktik där lärarna 
både vill, och vet att de borde, sätta ett betyg utifrån betygskriterierna. Men 
”Det rätta betyget” konstrueras i narrativet som svårt att sätta i praktiken ifall 
inte personliga egenskaper, framförallt professionell integritet, finns hos 
läraren. Det är här det modala värdet av lärarens praktik skiljer makten att 
agera från viljan att agera. De artikulerar viljan men inte makten. Lärarna 
artikulerar en vanmakt som i första hand uppstår i mötet med kravet på de 
höga betyg som de möter i sin betygsättande praktik. Berättelsen konstruerar 
en scen av motsatspar där den ena sidan står för en ideal nivå av betygsyste-
met med den professionella läraren och den andra av praktikens krav på 
höga betyg. Därigenom riskerar läraren att i sin praktik hamna i facket opro-
fessionell lärare ifall hon inte ser upp. För att undvika detta skapar hon trans-
formeringar när hon i sin dagliga verksamhet blir tvungen att frångå det re-
glerande systemet. Det är genom en annan typ av professionalitet som främst 
innefattar pedagogisk förmåga (relation person-kunskap) och kontextuella 
överväganden (elevkontext) detta görs. 

En reell konsekvens diskursen om det rätta betyget får är att gapet mellan 
ideal och praktik befästs eller ökar. Lärarnas berättelser pekar på att även de 
själva har internaliserat denna dikotomi. De är väl medvetna om att det finns 
ett ideal inom vilket den professionella läraren befinner sig. Samtidigt be-
skriver de sin dagliga verksamhet som full av motstridiga krav.  

Den institutionella styrningen av lärares betygsättande praktik har i analysen 
visat sig motstridig. Lärarna uttrycker hur de i sin dagliga verksamhet dras 
mot att sätta höga betyg, trots att de vet att detta inte är i linje med det regel-
verk de är satta att följa. Det blir, i Foucaults termer en institutionell makt 
med två motstridiga krav – en formell och en informell maktutövning. Den 
institutionella informella makten i deras dagliga verksamhet är effektiv, ef-
tersom den genomsyrar stora delar av skolpraktiken. Och den är inte entydig. 
Tvärtom råder flera motstridiga krav på betygsättningen som lärarna har att 
förhålla sig till. Det finns normer och värderingar kopplade till deras betyg-
sättande praktik i skolan, i den dagliga verksamheten, som står i direkt mot-
sats till de normer och värderingar som förmedlas av det reglerande syste-
met. I berättelserna framkommer att den goda läraren i den dagliga verksam-
heten är en lärare som sätter höga betyg. Att göra motstånd mot kravet om 
höga betyg är inte lätt och det visar sig också att lärarna inte verkar ha stor 
möjlighet att göra det (pouvoir faire). Den hjälp de får att göra motstånd är i 
första hand från dem själva och deras strävan att vara professionella lärare. 
Därför blir en styrning av det reglerande systemet riktad mot läraren utifrån 
denna lärarposition felriktad. Istället för att se läraren som orsak till att lik-
värdigheten brister, borde blicken riktas mot den informella institutionella 



 110 

makt som pressar lärarna mot ett högt betyg. Det är betygshetsen snarare än 
lärarnas inkompetens eller brist på professionalitet, som är orsaken till att 
lärarna inte har den möjlighet de skulle vilja ha att sätta det rätta betyget. 

Betygsystemet i sig har funktionen att med formell reglering söka garantera 
en likvärdig och rättssäker betygsättning i skolorna. När denna likvärdighet 
ifrågasätts och tilltron till systemet är i gungning, förstärks kopplingen mel-
lan det reglerande systemet och praktiken. Eftersom det är lärarna som utför 
praktiken kommer de att vara utsatta för denna ökade styrning. I berättelser-
na är det egentligen inte det lärarna gör motstånd mot, utan när kontrollen 
och regleringen blir till för systemets skull och inte för läraruppdraget – kun-
skapsutvecklingen. Genom aktantanalysen såg vi hur lärarna inte kunde fin-
na någon annan mottagare för betygen än systemet självt. Samma problem 
uppstår när regleringen av deras verksamhet, genom betygsystemet, inte 
upplevs som stärkande för den pedagogiska verksamheten utan istället fyller 
andra, för dem diffusa eller felaktiga, funktioner.  

Att lösa problemet med de motstridiga kraven genom en stramare koppling 
mellan praktik och reglering behöver inte medföra att lärarna kommer att 
sätta mer rättvisa betyg eller att deras pedagogiska arbete kommer att få bätt-
re förutsättningar. För att komma åt problemet måste betygshetsen hanteras 
bättre. Elever kommer alltid att vilja ha höga betyg likväl som föräldrar vill 
att deras barn ska ha höga betyg. Men om även skolledningen och lärarna 
själva börjar sträva efter höga betyg av effektivitetsorsaker eller i syfte att 
framhålla sig själva som bättre, har vi hamnat i ett svårt läge. Pressen att 
sätta ett högt betyg har internaliserats i läraren och medfört att hon uttrycker 
det som svårt att sätta det rätta betyget. Det är en typ av maktutövning den 
informella institutionen internt utövar genom läraren som i det närmaste 
blivit en självklarhet. Att sätta ett lågt betyg medför inte bara att man blir 
ifrågasatt av elever, föräldrar och skolledning utan även av sig själv. Lärarna 
vittnar om att det är mycket svårare att sätta ett lågt betyg än ett högt. Här ser 
vi tecken på att lärare börjat med en självreglerande verksamhet där de för-
söker bevara sin professionalitet utåt, men anpassar sin praktik inåt. När 
pressen blir för hård att sätta höga betyg finner lärarna vägar att kunna göra 
detta, samtidigt som de kan behålla sin position som professionella lärare. 
Foucault menar att det inte är institutionen i sig som utövar makt, utan att 
makten använder sig av institutionen. Lärarna hamnar i en position av van-
makt. De vill agera i linje med den professionella läraren men pressas mot en 
position som oprofessionella. Att anpassa undervisningen utifrån betygsy-
stemet och nationella prov och att anpassa sin betygsättning utifrån omgiv-
ningens krav och förväntningar, är exempel på när en självreglering utifrån 
den institutionella makten omsätts i social praktik. Internt pressar institutio-
nens normer och värderingar upp betygen och externt krävs att läraren kan 
motivera sin betygsättning utifrån det reglerande systemets formella institu-
tionella regelverk, betygsystemet. En väg att överleva i en daglig verksam-
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het, där det rätta betyget motarbetas, blir att anpassa sin praktik så att man 
klarar sig i praktiken utan att förlora sin position som professionell lärare. 
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7. Ett nyinstitutionellt perspektiv  

Svensklärarna representerar här den dagliga verksamheten och deras utsagor 
kan användas i syfte att problematisera den tidigare betygsforskning som 
visat på ett gap mellan det reglerande systemet och praktiken med avseende 
på betygsättningen. Att lärare inte följer kursplaner och betygskriterier i sin 
betygsättande praktik har påvisats i statliga utredningar och rapporter likväl 
som i skolforskningen. Detta formuleras som en brist i rättssystemet. Pro-
blemet med betygens likvärdighet har förklarats med lärarnas brist på kom-
petens och professionalitet även om ”lärarens goda vilja” bemötts med en 
viss förståelse. Problemet manifesteras som att lärare sätter för höga betyg i 
relation till det reglerande systemets kriterier.164  

I föregående kapitel såg vi att diskursen om ”Det rätta betyget”, och i och 
med denna även en underdiskurs om den ”professionella läraren”, i svensklä-
rarnas utsagor i första hand kopplas till det reglerande systemet. Det är när 
läraren följer det reglerande systemet som hon är professionell och det är ett 
betyg som är satt utifrån betygskriterierna som är ”Det rätta betyget”. Här är 
lärarna överens med den tidigare forskningen och de skolpolitiska utsagorna. 
Den dagliga verksamheten ska följa det reglerande systemet. En lärare som 
inte gör det hamnar i den negativa positionen av ”den andre” läraren på ”den 
andra skolan”. Detta subjekt är oprofessionellt och sätter för höga betyg. För 
att kunna inta positionen professionell lärare och uppnå målet att sätta ”Det 
rätta betyget” ska alltså läraren i sin praktik följa kursplanen och betygskrite-
rierna. Det här är vad lärarna berättar och vad som tydligt framkommer i en 
tematisk innehållsanalys. Bilden blir i ett första skede att lärarna sympatise-
rar med en ordning där ett reglerande system ”styr” praktiken. Vi måste ta ett 
steg till, längre in i lärarnas berättelser, för att kunna skapa en förståelse för 
den mening de tillskriver den betygsättande praktiken. För att kunna upprätt-
hålla en professionell roll i berättelsen blir kopplingen till den reglerande 
strukturen viktig. Lärarna är medvetna om nödvändigheten av att utåt kom-
municera att de betyg de sätter är de rätta. Detta är särskilt synligt i Sjösko-
lan där de explicit talar om att de ”spelar ett spel” där de legitimerar betyg-
sättningen utåt men samtidigt vet att den inte kan vara likvärdig. 

Det kan i och med denna uppdelning bli förståeligt att lärare inte fullt ut 
följer det reglerande systemet i sin dagliga verksamhet. En lös koppling mel-
lan struktur och praktik kan förstås i ljuset av praktikens andra krav och för-

                                                      
164 Se Mickwitz, Larissa, 2011 
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väntningar på lärarnas betygsättande praktik. Den nyinstitutionella iakttagel-
sen, att det organisationer säger utåt att de gör, inte alltid är det de faktisk 
gör, påminner om lärarnas egna narrativ. Ifall vi koncentrerar oss på me-
ningsskapandet i artikulationerna ser vi att lärarnas skapar en tudelning mel-
lan ideal och praktik. Idealet är förvisso inte skilt från praktiken i deras be-
rättelser, men i själva narrativet separeras de. Här framträder i narrativet två 
nivåer. Den ena består av hur det borde vara. Det är här lärarna legitimerar 
sig själva som professionella. På den andra nivån återfinns den praktik där 
betygsystemet omsätts i handling. Här gäller det att få en verksamhet att 
fungera på ett så smidigt och meningsfullt sätt som möjligt. Dessa två nivåer 
av en institution har en tendens att motarbeta varandra.165 

Att lärare sätter G på elever hellre än IG med motivationen att de inte vill 
utestänga dem från de nationella gymnasieprogrammen, är effektivt utifrån 
lärarens position. Att sätta höga betyg i syfte att stärka elevens motivation är 
likaledes effektivt i ett pedagogiskt syfte (förutsatt att det fungerar). Likaså 
kan incitamentet att sätta höga betyg ses som effektivt i ett lärarkarriärper-
spektiv ifall läraren annars blir ifrågasatt eller ansedd som en sämre lärare. 
Detsamma gäller rektorns önskan om höga betyg när de offentliggörs och 
används som mått på en bra skola. Om vi ser på diskussionen om betygsin-
flation som har varit aktuell vid tidpunkten för denna studie, blir det uppen-
bart att betygshetsen inom skolan riskerar att påverka läraren i riktning mot 
höga betyg. Även om lärarna, likväl som skolpolitiker och övriga som befin-
ner sig utanför skolan, vet att betygsinflation inte håller i längden, blir inci-
tamentet att höja betygen starka i praktiken. Att sätta låga betyg medför pro-
blem i den dagliga verksamheten. De informella normer och värderingar som 
”hellre friar än fäller” en elev som ligger på gränsen mellan IG och G, eller 
som värderar en god lärare utifrån betygen, ger incitament att höja betygen. 
Samtidigt vittnar lärarnas berättelser om ett motsatt ideal, önskan att sätta 
rätt betyg. Utifrån lärarnas berättelser i denna studie och med stöd från tidi-
gare forskning är min uppfattning att lärarna både vill sätta, och vet hur man 
sätter, ”Det rätta betyget”. Det formellt reglerande betygsystemet har inter-
naliserats i läraren och är ett ideal. Detta ideal är laddat med värden som 
definierar en professionell lärare. Den diskursiva formation som kopplas till 
ett rätt betyg kommer att vara den motvikt läraren har i en verklighet av mot-
stridiga krav. När vi ser diskurser inom och utom en institution som regle-
rande för verksamheten kan en förklaring till att lärarna ändå sätter detta 
rätta betyg ges. Men denna diskurs krockar med andra informella institutio-
ner (inte bara att en bra lärare ger höga betyg, utan också problemet med 
elevers självkänsla och läraren som via ett IG kan stänga dörren för framtida 
studier) och uttalade krav i den dagliga verksamheten. Diskursen om det 
rätta betyget har, som vi såg ovan i tabell 4, en motdiskurs i det rättvisa be-
tyget. 

                                                      
165 Denna iakttagelse har nyinstitutionell forskning gjort, se kapitlet Relationen reglering – 
praktik ovan. 
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Att få sitt dagliga arbete att fungera effektivt och smidigt behöver inte ligga i 
linje med de regelverk man är satt, och har som ideal, att följa. Det blir dock 
ett problem om detta gap ifrågasätts på ett sådant sätt att tilltron till institu-
tionen minskar eller upphör. När institutioner utvärderas och blir utsatta för 
jämförelser i offentligheten är legitimiteten i riskzonen. För att bevara denna 
måste den dagliga verksamheten tåla insyn och att bli inspekterad. En stram 
koppling blir nödvändig. De nationella proven är ett bra exempel. En aktuell 
studie av olika ämnens koppling till de reglerande strukturerna i Kanada, 
visade att de ämnen som kontrollerades via nationella prov, anpassades till 
det formella regelverket i högre grad än övriga ämnen.166 Förslagen att öka 
de nationella provens inflytande i den svenska skolan torde därför vara ett 
effektivt sätt att strama åt kopplingen. Frågan är dock om det gäller betyg-
sättning i lika hög grad som stoffurval. Samtidigt visar utredningar i Sverige 
att skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen 
skiljer sig åt.167 Men skillnaderna skulle kunna visa sig vara högre ifall det 
inte fanns prov över huvud taget. Det har också visat sig att betygsinflatio-
nen är större i ämnen utan nationella prov.168 Eleverna får dock högre betyg 
generellt sett, än vad de presterat på de nationella proven. Men frågan är om 
problemet med betygens likvärdighet blir löst i den dagliga verksamhetens 
perspektiv med stramare koppling via nationella prov och kontroller. Även 
om betygens legitimitet skulle öka är det inte säkert att effektiviteten, i ter-
mer av att fungera som pedagogiskt instrument och främja kunskap, ökar. 
Kanske de inte ens mäter kunskapen på ett bättre sätt för att lärarna exem-
pelvis i större utsträckning utgår ifrån de nationella proven. För att svara på 
det krävs dock en vidare diskussion kring vad kunskap är. 

En institution manifesteras både formellt och informellt. Etableringen av 
skolinspektionen visar hur betygsystemet som formell institution ansågs 
behöva stramas åt. Skolinspektionen medförde att den dagliga verksamheten 
i skolorna i ökad grad blev utsatt för inspektion och kontroll. Kontrollen blev 
dessutom mer offentlig i och med att skolors meritvärden och inspektionsre-
sultat blev publicerade på Internet. Detta medförde också förändrade hand-
lingsmönster i skolornas dagliga verksamhet. Krav på ökad dokumentation 
och material som möjliggör insyn är exempel på detta. Ifall inspektion ska 
bli möjlig måste material presenters som kan inspekteras. Elevers slutbetyg 
är kanske det mest tydliga exemplet på utvärderingsmaterial. Att använda 
betygen som ett sätt att utvärdera skolor såg vi dessutom var en uttalad möj-
lighet från det reglerande systemets sida inför det nya betygsystemet 1992.169 
Detta visar den stora tilltro man hyste till betygen som mätinstrument. Att 
urvalsfunktionen skulle finnas kvar, och till och med öka, fanns inte med i 
beräkningen.  

                                                      
166 Meyer & Rowan, 2006 
167 Skolverket, 2007b, s. 47-50 
168 Skolverket, 2009, s. 48-49 
169 Se kapitlet Det svenska betygsystemet – en historisk tillbakablick, SOU 1992: 86, s. 37-44 
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Tidigarelagda och ökat antal nationella prov, betyg i lägre årskurser, fler 
inspektioner samt offentliggörande av skolors betygsresultat och inspek-
tionsprotokoll är flera exempel på en formellt stramare koppling mellan det 
reglerande systemet och den dagliga verksamheten i skolorna. Lärarna i den-
na undersökning vittnar också om ett ökat fokus på betyg och deras betygsät-
tande praktik ifrån skolledningens sida. De vittnar om inspektioner och vik-
ten av de nationella proven. Lärarna ställer sig i huvudsak positiva till dessa 
företeelser, men menar att de ofta fokuserar fel saker. Idealt är ju lärarna 
överens med systemet. Problemet är att den dagliga verksamhetens pedago-
giska praktik (hänsyn till elever, lärandemål, pedagogiska visioner) och att 
fenomenet betygshets ofta hamnar i ett motsatsförhållande till dessa ideala 
värden. 

Formell styrning fungerar men räcker inte för att förändra en praktik. Även 
om det målrelaterade betygsystemet skulle medföra att betygens koppling till 
kunskap (istället för en kategorisering av eleverna utifrån normalkurvan) 
ökade, existerar det relativa systemet fortfarande i lärarnas betygsättning. 
Exemplet med Lenas (Bäckskolan) definition av det rättvisa betyget i rela-
tion till hennes lärarkollega i parallellklassen, visar detta. Detsamma gäller 
praktikens krav på en fungerande verksamhet. I den dagliga verksamheten 
har lärarna andra krav i sin betygsättande praktik, som de visserligen inte 
kan hävda att de utgår ifrån i sin betygsättning, men som blir svåra att göra 
motstånd mot i den dagliga verksamheten. När lärarna försöker hävda sin 
professionalitet genom att närma sig de ideal det reglerande systemet före-
skriver, blir de motarbetade av aktörer de möter i sin praktik. Lärarnas mot-
stridiga krav illustrerar det nyinstitutionella begreppet isärkoppling i och 
med den tudelning av ideal och praktik som följer av dessa. 

Den tidigare betygsforskning som visat hur lärare ger eleverna godkänt trots 
att de inte når upp till målen gav olika förklaringar till fenomenet. Dessa 
visade bland annat att ett underkänt betyg ökar lärarnas arbetsbelastning.170 I 
termer av effektivitet blir då ett underkänt betyg negativt. I denna studie 
finner jag inte stöd för denna tanke, men utifrån ett nyinstitutionellt perspek-
tiv är detta ytterligare en möjlig förklaring på gapet mellan reglering och 
praktik. Att ”hellre fria än fälla”, får i detta perspektiv en förklaring som inte 
i första hand handlar om att vara en ”snäll” lärare. Helena Korp konstaterar 
att fenomenet var ett uttryck för att lärare av lärarkollegor och skolledning 
pressas att godkänna elever som inte nått upp till målen.171 Även min studie 
visar att ett underkänt betyg medför negativa konsekvenser i det dagliga 
arbetet. Det som är mest oroväckande är skolledningens press på lärarna. Att 
elever vill ha höga betyg är egentligen inte så anmärkningsvärt eller något 
nytt. Däremot blir konsekvenserna för läraren större ifall även ledningen 
försöker påverka dem att sätta höga betyg. I termer av isärkoppling blir re-

                                                      
170 Se bl a Selghed, Bengt, 2007, Tholin, Jörgen, 2006, Wedin, Ann-Sofie, 2007 
171 Korp, Helena, 2006, s. 264 
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sultatet att lärarnas betygsättning kopplas stramare till det reglerande syste-
met, i form av kontroll och inspektion i syfte att säkra att betygen sätts rätt, 
samtidigt som den stramas åt från skolledningens sida men i precis motsatt 
riktning, mot ett högt betyg. 
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8. Avslutande kommentarer 

Utgångspunkten för denna studie var den tidigare forskning om betyg och 
betygsättning som visat att lärare inte följer det reglerande systemet i sin 
betygsättning. Det förra kapitlet har problematiserat resultatet av den forsk-
ningen utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. När lärarnas berättelser i min 
undersökning sätts i relation till den tidigare forskningen och till de skolpoli-
tiska dokumenten, manifesteras en gemensam idealnivå där den professio-
nella läraren positioneras. Denna professionella lärare behärskar och följer 
skolans styrdokument. Lärarnas berättelser om sin betygsättning utspelar sig 
dock inte bara på ett idealplan. När den betygsättande praktiken diskuteras 
framträder de motstridiga krav läraren har att hantera. Å ena sidan konstrue-
ras betygsättning som intimt kopplad till professionalitet. Å andra sidan be-
skrivs en betygsättande praktik där ett högt betyg premieras. Dessutom ut-
trycks betyg stå i motsats till pedagogisk verksamhet.  

Att reducera diskussionen om betyg till en fråga om dess vara eller icke vara 
eller till huruvida lärarnas betygsättning går korrekt till eller inte vore att 
förenkla denna fråga. Det har framkommit i denna studie, liksom i flera 
andra, att betygsättningen inte till fullo följer det reglerande systemet. En 
uppfattning artikuleras, framför allt i de skolpolitiska policydokumenten om 
betyg, att skälet till detta är att lärarna inte behärskar systemet eller väljer att 
inte följa det. Min analys visar tvärtom att lärarna är mycket medvetna om 
att de bör följa betygsystemet. Deras ideal är dessutom att göra så. De saknar 
däremot i sin dagliga verksamhet stöd för att kunna följa detta ideal. Lärarna 
beskriver inte i första hand betygsystemet i sig som problemet, utan att betyg 
tar för stor plats och används på fel sätt.  

När problemet med betygen endast tillskrivs lärarna, menar jag att en stra-
mare koppling mellan det reglerande systemet och den betygsättande prakti-
ken riskerar leda till att: 

Betygsinflationen och bristen på likvärdighet fortsätter vara en del av 
skolpraktiken. Lärarna får klä skott för dessa brister och förlorar i legiti-
mitet när de har svårigheter att leva upp till idealet om den professionella 
läraren. 

Lärare blir mer rigida i sin användning av betygsystemet, vilket medför 
att den formella regleringen tar över på den pedagogiska bedömningens 
bekostnad. Undervisning och bedömning styrs mot sådant som är lätt 
mät- och dokumenterbart. 
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Det rätta betyget saknar mottagare även fortsättningsvis. Lärarna kommer 
fortsätta pressas mot att sätta höga betyg. 

Skolpraktiken och den professionella läraren 
Argumenten att lärare inte skulle vilja sätta ett rätt betyg, eller att de inte 
skulle kunna göra det, får inte stöd i denna studie. Istället formuleras ett ideal 
att en professionell lärare kan och vill följa betygsystemet. Däremot uttryck-
er lärarna en bristande möjlighet att leva upp till detta ideal. Problemet visa-
de sig i den narrativa analysen vara den betygshets som präglar den dagliga 
verksamheten i skolan. Att under alla omständigheter följa det reglerande 
systemet artikuleras samtidigt inte som det mest professionella. Att aldrig 
förmå lämna ett regelverk i sin professionella praktik kan ses som ett tecken 
på bristande professionalism. I policydokument om skolan likväl som om 
lärarutbildningen, betonas att en professionell lärare ska basera sin praktik på 
”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.172 Begreppet ”beprövad erfa-
renhet” visar hur ett professionellt kunnande också uppstår utifrån erfarenhet 
i yrket. Detta kunnande baseras alltså både på vetenskap och erfarenhet. En 
professionell lärare vet att barn och ungdomar lär olika snabbt och vid olika 
tidpunkter, att de behöver olika typer av redskap för sitt lärande, att lärande 
inte går linjärt osv. På samma sätt vet en professionell lärare att betyg är mer 
än en bokstav eller siffra. De vet att eleverna tolkar och hanterar betyg olika 
och att betyg kan få konsekvenser som inte är de avsedda. En professionell 
lärare bör kunna hävda vikten av att ha möjlighet att frångå den formellt 
reglerande institution de verkar inom. Ifall kravet på likvärdighet medför att 
en professionell lärare inte kan använda sin pedagogiska förmåga att se till 
elevers olika behov och utvecklingsfaser, och ifall betygsättningen kopplas 
så stramt till betygsystemet att kreativitet och kvalitativt skrivande inte blir 
möjligt att betygsätta, riskerar den delen av svenskämnet minimeras. Svensk-
lärare, både i tidigare forskning och i denna studie, vittnar om att de genom 
sin långa erfarenhet skapat en intuitiv skicklighet som medför att de kan 
bedöma kvalitet och elevens förmåga. Betygskriterierna används då egentli-
gen i första hand för att få eleven att förstå eller acceptera betygsättningen.  

Vid tiden för arbetet med denna uppsats pågår en debatt om läraryrkets pro-
fessionalisering. Att lärarna i denna studie eftersträvar en position som pro-
fessionella blir extra intressant eftersom propositionen Legitimation för lära-
re och förskollärare lämnades i oktober 2010. 173 Kravet på lärarlegitimation 
motiveras av lärarfacken och skolpolitiker med en vilja att höja läraryrkets 
status och säkra betygens likvärdighet. I denna studie konstruerar lärarna en 
professionell lärare som kunnig i, och villig att följa, det reglerande systemet 

                                                      
172 Se bl. a Utbildningsdepartementet, 2010, Utbildningsdepartementet, 2009/10:165, SOU 
2008: 109 
173 Utbildningsdepartementet, 2010 
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av betygskriterier och kursplaner. I min läsning av de skolpolitiska policy-
dokumenten framkommer en liknande definition av den professionella lära-
ren. Men lärarna i min studie konstruerar också en annan typ av professiona-
lism som mer handlar om erfarenhet och kompetens i den dagliga verksam-
heten. Den karaktäriseras av en förmåga att hantera komplexa situationer och 
fatta svåra beslut. Häri ingår att ta kontextuell hänsyn i sin betygsättande 
praktik, att kunna bedöma elevernas behov och förmågor, att kunna diskute-
ra sin betygsättning i en reflekterande praktik med övriga lärare osv.  

Lärarnas definition av professionell utgår dels utifrån en idealnivå kopplad 
till det reglerande systemet, dels som nära kopplad till praktiken. Dessa två 
nivåer går att applicera på två professionsbegrepp: professionaliseringen och 
professionalismen. Tomas Englund poängterar i samband med diskussionen 
om den professionella läraren, vikten av att skilja på dessa två begrepp. 174 
Professionaliseringen handlar mer om en yrkesgrupps status och är framför-
allt ett mått på gruppens auktoritet i samhället. Professionalism handlar istäl-
let om förmågor. Den handlar om den kompetens lärarna besitter för att ut-
öva sitt yrke med framgång. Det är tydligt att professionalisering handlar om 
en position utåt och professionalism en förmåga inåt. Här kan lärarnas upp-
delning och motstridighet mellan ideal och praktik ses som två professions-
begrepp som i den betygsättande praktiken hamnar i motsatsförhållande till 
varandra.175 På en idealnivå konstrueras den professionella läraren utifrån 
yrkesgruppens status och kan hämta sin auktoritet via betygsystemet. Lärar-
na kan motivera sin betygsättning och de kan få eleverna att anpassa sig till 
skolans krav och förväntningar.  

Lärarna uttrycker också att ett för högt betyg kan vara ett rättvist betyg i 
praktiken. De använder då sin erfarenhet och kunskap som pedagogiska be-
dömare. Detta handlar i Englunds termer om professionalism som han också 
menar hänger samman med det pedagogiska uppdraget.176 Englund ser ”en 
uppenbar risk att den professionelle läraren utvecklas till en teknologisk 
gestalt, dvs en ’fullärd’ som alltid vet exakt hur han skall göra och som har 
den professionella auktoriteten att hävda detta. Att vara lärare är emellertid 
inte att utöva en teknik utan det är att vara omdömesgill i förhållande till sitt 
uppdrag.”177 Här aktualiseras gapet mellan ideal och praktik, eller formell 
reglering och praktik. Men vid den konkreta betygsättningen beskriver lärar-
na i denna studie samtidigt hur elever, föräldrar och rektorer efterfrågar höga 
betyg. Att stå emot dessa påtryckningar är ytterligare ett tecken på profes-
sionalism och kan handla om integritet. Lärarna beskriver att ett lägre betyg, 
framförallt ett icke godkänt betyg, kan medföra negativa konsekvenser för 
dem själva. Ifall de inte har en (professionell) integritet att stå emot denna 

                                                      
174 Lärarförbundet, 2004, s. 45 
175 Jmf. gapet mellan reglering och praktik inom nyinstitutionalismen. 
176 Lärarförbundet, 2004, s. 45 
177 Lärarförbundet, 2004, s. 49 
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press hamnar de lätt i en position av oprofessionell lärare i båda aspekterna 
av professionalitet.  

Samtidigt som jag avslutar denna licentiatuppsats kommer en utredning från 
Utbildningsdepartementet Riktiga betyg är bättre än höga betyg som föreslår 
att elever ska få överklaga satta betyg.178 I förslaget beskrivs, med stöd i tidi-
gare forskning, lärarnas bristande förmåga att bedöma elever.179 Utredningen 
exemplifierar också med tidigare utredningar som visat att elever anser att 
lärare tar in aspekter som flit, noggrannhet och närvaro i betygsättningen. 
Betygsättningen återspeglar personliga egenskaper och det har inte rättsligt 
stöd, slår utredningen fast.180 Bedömningen riskerar att bli lärarens subjekti-
va uppfattning om eleven, menar man. Utifrån denna bakgrund föreslås att 
elever ska få överklaga betygen. 

Utredningens inriktning är att i första hand stärka möjligheterna för eleverna att få sina 
betyg så riktiga som möjligt redan från början. Därmed kan rättssäkerheten för eleverna 
förbättras. Det handlar i första hand om att stärka kraven på systematiken i lärarnas be-
dömningsarbete och skolornas kvalitetsarbete. En grundläggande förutsättning för en 
korrekt betygssättning är att lärare arbetar med styrdokument, läroplaner och ämnes- och 
kursplaner på ett korrekt och initierat sätt.181 

Lärarna i min studie uttrycker inte problemet med att sätta rätt betyg som 
baserat på bristande förmåga att betygsätta. Problemet är enligt dem istället 
betygshetsen. De saknar i betygsättningen stöd att arbeta med styrdokumen-
ten på ett ”korrekt och initierat sätt”. Det är inte betygsystemet i sig som 
artikuleras som det största problemet. Däremot är konsekvenserna av bety-
gens urvalsfunktion svåra att hantera. De skolpolitiska texterna, och även i 
viss utsträckning den tidigare forskningen, framställer lärarna som problemet 
med en olikvärdig betygsättning. Lärarna i denna studie beskriver däremot 
betygens alltmer dominerande ställning i skolan som problemet. Framförallt 
är det betygens inflytande över det pedagogiska arbetet som uttalas som 
negativt. Betygshets är dock märkligt frånvarande i de skolpolitiska policy-
dokumenten. Ifall inte denna del av betygsättningen lyfts fram för diskussion 
kommer lärarna även fortsättningsvis hamna i en situation av motstridiga 
krav. Om det reglerande systemet i allt högre grad kontrollerar och söker 
styra lärarna mot betyg utifrån ett formellt regelverk, samtidigt som de i sin 
betygsättande praktik pressas mot att sätta höga betyg, hamnar betygsätt-
ningen i kläm. En risk är att lärarnas önskan att ses som professionella i ett 
allt mer kontrollerande skolklimat, kommer att basera sin undervisning och 
sin bedömning utifrån det som ska mätas.182 Lärarna i min studie vittnar om 

                                                      
178 SOU 2010: 96 
179 Denna tidigare forskning är i stort densamma jag har beskrivit i kapitlet Betygs- och lä-
roplansforskning 
180 SOU 2010: 96, s. 90 
181 SOU 2010: 96, s. 92 
182 Jmf. bl a Lundahl, Christian, 2010. s. 236-237, hur ett ökat fokus på det lätt mätbara, ex. de 
nationella proven, riskerar minska lärandet och bedömning som pedagogiskt verktyg. Korp, 
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denna praktik i relation till de nationella proven och till svårigheterna att 
betygsätta kvalitativa inslag som poesi och teater.183  

Utredningen om elevens rätt att överklaga betyg formulerar följande förslag: 

En elev som har begärt omprövning av ett betyg ska kunna få det omprövat 
av rektorn om läraren inte ändrat betyget. Om rektorn bedömer att betyget är 
oriktigt ska ett nytt betyg sättas av denne. I annat fall kvarstår det ursprung-
liga betyget. Ett nytt betyg kan dock inte bli lägre än det satta betyget.184 

Utifrån lärarnas beskrivning av skolledare som pressar lärarna att sätta höga 
betyg, vilket även tidigare forskning beskrivit, blir utredningens förslag be-
kymmersamt. I utredningen om rätten att överklaga betyg, är det uppenbart 
att en maktförskjutning från läraren mot eleven, föräldrar och rektorer före-
slås. Det går stick i stäv med en professionaliseringsprocess.185 Ett förslag 
som medför att rektorn har rättslig möjlighet att höja ett av läraren satt betyg, 
minimerar ytterligare lärarens möjlighet till professionell integritet. 

Pressen att sätta ett högt betyg kommer givetvis att hårdna ytterligare ifall 
eleven dessutom får rätten att överklaga lärarens betyg. Att låta elever över-
klaga lärarnas betygsättning och att ge skolchefen, rektor, större auktoritet 
och förtroende att bedöma elevens kunskapsnivå, tolkar jag som att i första 
hand vara en åtgärd riktad mot att öka betygens legitimitet. En risk är dock 
att lärarens legitimitet och auktoritet samtidigt minskar.  

Formell reglering och en motstridig praktik 
Det är emellertid en skillnad mellan att sätta ett för högt betyg utifrån en 
pedagogisk bedömning att eleven kommer att klara sig i framtida studier, 
och att sätta ett högre betyg på grund av att man som lärare känner sig pres-
sad att göra detta i syfte att höja skolans meritvärde. Analysen har också 
visat att lärarna i det första fallet konstruerar det höga betyget som rättvist 
medan de i det senare fallet definierar betyget som ett felaktigt betyg. Det är 
genom en praktik som leder till ett felaktigt, för högt, betyg som den opro-
fessionella läraren konstrueras i lärarnas berättelser. En lärare med erfaren-
het kunde dock välja att sätta ett rättvist betyg, även om det är för högt, och 
behålla sin position som professionell. Men det här är givetvis en situation 
som aktualiserar problematiken med de motstridiga krav läraren har att för-
hålla sig till. Går det att säkerställa likvärdighet utan att hamna i en position 
där lärarens pedagogiska bedömning helt slutar att ta kontextuell hänsyn 
grundad i en professionalism baserad på ”beprövad erfarenhet”?  

                                                                                                                             
Helena, 2006, som visar att lärare på skolor med högpresterande elever behövde motivera sin 
betygsättning och därför i stor utsträckning grundade bedömningen på det lätt mätbara.  
183 Se s. 89, 90 
184 SOU 2010: 96, s. 96 
185 Se bl. a Carlgren, Inger i Lärarförbundet, 2004, s. 18 
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Att det skulle vara läraren som är orsaken till att betygen inte är likvärdiga, 
menar jag dock är ett alltför enkelt sätt att förstå problemet med betygens 
bristande likvärdighet. Istället bör man undersöka de förutsättningar som 
lärarna har att arbeta professionellt. Att betygens lika värde skulle kunna 
kontrolleras av den formellt reglerande strukturen finns som en både implicit 
och explicit idé i de skolpolitiska policydokumenten. Men denna kontroll 
riktar sig i första hand mot läraren. Att betygsättningen skulle kunna ske utan 
lärarens subjektiva bedömning blir svårt att realisera i praktiken ifall man 
inte helt vill frångå kvalitativa bedömningar. Att lyfta ut betygsättningen ur 
skolkontexten är inte heller möjligt. Lärarna kommer fortfarande att sätta 
betyg i skolan där de möter elever, föräldrar och rektorer som önskar höga 
betyg. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv skulle lärarna kunna hävda sin pro-
fessionalitet utåt, men i sin betygsättande praktik ändå sätta höga betyg för 
att framstå i positiv dager hos föräldrar, elever och skolledning. 

Att lärare i sin betygsättande praktik väger in närvaro och flit har lyfts fram 
som oprofessionellt i forskning och skolpolitiska utredningar. Samtidigt har 
forskning visat att betyg är en bättre indikator på hur eleven klarar framtida 
studier än exempelvis examensprov och högskoleprovet.186 En av orsakerna 
till betygens goda prognosförmåga är just lärarens pedagogiska bedömning 
av elevens studieförutsättningar. För att lyckas med sina studier krävs inte 
bara en god kognitiv förmåga utan även personliga egenskaper som motiva-
tion, självdisciplin och intresse. När lärare i skriftliga omdömen och utveck-
lingssamtal använder beskrivningar av eleverna som handlar om dessa per-
sonliga egenskaper är det således med en ofta tyst kunskap om att dessa är 
viktiga för skolframgång.187 I betygskriterierna finns inget stöd för att per-
sonliga egenskaper (som exempelvis självdisciplin) kan ligga till grund för 
ett högre betyg. Men däremot vet lärare att denna egenskap i praktiken bidrar 
till ett högt betyg. Ett av betygens övergripande syften är, vid sidan av urval 
och information, att stärka elevens motivation till lärande. Att den pedago-
giska användningen av betygen även innefattar en bedömning av prognosen 
för eleven vid vidare studier är således i praktiken gott men på en idealnivå 
fel. Men dessa, i huvudsak implicita krav från lärarna, är ofta omedvetna, 
vilket medför att eleverna inte har kännedom om dem. Det kan även vara så 
att lärare är rädda för att göra kraven explicita eftersom de vet att dessa inte 
får vara betygsgrundande, hur viktiga de än är för elevens skolframgång. Att 
strikt följa ett regelverk kan alltså i praktiken få felaktiga konsekvenser, ex-
empelvis att studiemotiverade elever stängs ute från framtida utbildningar 
genom att de inte riktigt nått upp till målen, eller att elever inte får kunskap 
om de outtalade kraven och förutsättningarna för att lyckas i skolan. Särskilt 

                                                      
186 Klapp Lekholm, Alli, 2010, Cliffordson, Christina, 2008 
187 Denna praktik fick redan uppmärksamhet när betyg, istället för inträdesprov, blev urvals-
kriteriet till läroverken. Genom att lärare undvek att sätta underbetyg i syfte att inte stänga ute 
elever från vidare utbildning genomfördes en reform som medgav lärarens professionella 
omdömesförmåga och lät dem göra undantag ifall de ansåg att elever skulle klara vidare 
studier, se kapitlet Det svenska betygsystemet ovan. 
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lärarna i svenska som andraspråk uttalar denna problematik. De har samti-
digt det tydligaste elevperspektivet i sina berättelser. Här kan man tänka sig 
att elevens bristande kunskaper i svenska språket utgör ett hinder för ett 
godkänt betyg, men att elevens personliga egenskaper talar för att han eller 
hon kommer att lyckas i sina vidare studier. 

Föreställningen att betygens likvärdighet går att uppnå med olika tekniker 
för kontroll, som exempelvis inspektioner och ett ökat antal nationella prov 
(eventuellt med central rättning), kan ses som ett uttryck för ett behov att öka 
betygsystemets legitimitet. En stramare koppling till det reglerande systemet 
genom inspektioner och hårdare reglering kommer med all sannolikhet att 
medföra att lärarna ytterligare anpassar sin praktik till den formella re-
gleringen på en idealnivå. För lärarna delar redan detta ideal. Men utan för-
utsättningar att göra detta i sin dagliga verksamhet kommer de att få svårt att 
förhålla sig till sitt ideal i praktiken. Att lärare fogar sig i betygsättningen är 
utifrån lärarnas berättelser mer begripligt än att de står på sig och sätter rätt 
betyg. En oroväckande konsekvens jag möjligen kan se är att läraren förlorar 
legitimitet i den betygsättande praktiken. Dessutom kan risken med ökad 
kontroll vara att det lätt mätbara blir det som mäts. Risken är att lärare för att 
ha ”ryggen fri” väljer att betygsätta sådant som de enkelt kan motivera. Det 
kan också få genomslag i själva undervisningen. Däremot ser jag inte att en 
stramare koppling nödvändigtvis skulle resultera i att sambandet mellan 
elevens kunskap och betyg ökar. 

Betyg och kunskap  
Gemensamt för lärarnas berättelser är hur betyg krockar med det pedagogis-
ka kunskapsutvecklande arbetet, vilket följande citat belyser: 

Ambitionen att skapa goda läs- och skrivmiljöer i skolan kan ibland komma i konflikt 
med andra förutsättningar för skolans verksamhet. En sådan är att mycket av det som 
görs i skolan ska mätas och bedömas. […]För en del elever kan det innebära att de anpas-
sar sig till de krav som ställs, varken mer eller mindre. För andra kan det innebära att de 
helt ger upp och inte alls bryr sig om vad som sker. För ytterligare andra spelar det ingen 
roll, för de är så duktiga att de alltid får höga betyg. 188 

Citatet ger exempel på att elever anpassar sig till betygsättningen genom att 
antingen ge upp eller inte göra mer än vad som krävs. De duktiga eleverna 
däremot, påverkas inte av betygsättningen. Lärarna i denna studie beskriver 
samma fenomen. Betygsättningen, särskilt i ämnet svenska, beskrivs som 
känslig. I Sjöskolan menar lärarna att betygen ligger i vägen för det kreativa 
skapandet. I Havskolan uttrycker lärarna hur elever känner sig personligt 
kritiserade och ”kommer att få leva med det här, den ganska jobbiga käns-
lan”. 

                                                      
188 Liberg, Caroline, 2007, s. 39 
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Debatten om skolans likvärdighet har i stor utsträckning fokuserat betygen. 
Betyg är tydliga mätinstrument och därför tacksamma att använda i jämfö-
relser. Men det är likväl en reducering av kunskap till betyg. Denna process 
behöver kunna problematiseras. Kunskap är mycket mer än några bokstäver. 
Det är just detta lärarna kretsar kring i sina berättelser – hur ett komplext och 
svårfångat pedagogiskt arbete reduceras till ett betyg och hur detta betyg får 
alltför stor makt över den pedagogiska processen.  

Jag vill därför framhålla lärarnas berättelser om kunskapsuppdragets relation 
till betygsättningen. Det nuvarande betygsystemet utformades i hög grad för 
att knyta betyg och kunskap närmare varandra. Urvalsfunktionen skulle 
minska. Istället skulle betygen i ökad utsträckning spegla elevens kunskap. I 
denna studie, likväl som i tidigare betygsforskning, framkommer tvärtom en 
bild av den betygsättande praktiken som präglad av betygshets. Lärarna 
pressas till att sätta höga betyg. Men det är inte det enda det ökade fokuset 
på betyg medför. Kunskapsuppdraget hamnar också i konflikt med betyg-
sättningen. Eleverna är mer intresserade av betygen än av lärandet. Skolled-
ningen ser höga betyg som ett mått på en framgångsrik lärare. Samma kopp-
ling går att se när framgångsrika skolor definieras genom betygsmedelvär-
det, meritvärdet. Betyg beskrivs ta tid och energi i anspråk från det övriga 
pedagogiska arbetet. I diskursen om det rätta betyget framkommer en diko-
tomi mellan betyg och kunskap. Istället för att lägga ner tid och energi på att 
få eleverna att förstå hur de ska lära sig, går tid och energi åt till att få dem 
att acceptera och förstå betygsättningen. Lärarna vill arbeta med elevernas 
språkutveckling men får lägga ner tid på betygsättning.  

Mottagare saknas 
Arbetet med denna undersökning har nu nått sitt slut. Ingången var en för-
undran över betygsdebatten där betygen ifrågasattes som likvärdiga och sam-
tidigt användes som objektiva mätinstrument mellan bra och dåliga lärare 
och skolor. Ytterligare en anledning till ett intresse för betygen var det stora 
och nästan helt oemotsagda fokuset på läraren som orsak till betygens bris-
tande likvärdighet. En sådan förklaring förde tankarna till en förlegad bild av 
läraren som allenarådande i skolpraktiken. Idag är betygsättningen en kom-
plex praktik, omgärdad av flera processer och intressenter. Institutionalisera-
de praktiker som är formellt reglerade på det sätt som betygsättningen är, 
tenderar att förstås som att denna reglering av en verksamhet självklart styr, 
och borde styra, praktiken. Den här licentiatuppsatsen har haft som mål att 
bidra till att problematisera relationen mellan betygsättningens reglerande 
system och den betygsättande praktiken. 

Lärarna i min studie har beskrivit sin betygsättande praktik utifrån två nivå-
er, en idealnivå kopplat till det reglerande systemet och en praktiknivå som 
kopplas till betygsättningen i deras dagliga verksamhet. Dessa två hamnar i 
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konflikt med varandra när själva betygsättningen ska äga rum, när betygsy-
stemet omsätts i praktik. Denna konflikt såg vi handlade om lärarens önskan 
att sätta det rätta betyget i en daglig verksamhet som istället efterfrågade 
höga betyg. Läraruppdragets motstridiga krav blir i betygsättningen ställt på 
sin spets. Lärarna saknar i praktiken mottagare för det rätta betyget. De lära-
ren möter i skolan önskar att läraren ska sätta ett högt betyg. Det läraren har 
att sätta emot är sin professionella integritet och sitt läraruppdrag. I en tid då 
lärarens professionalitet är i gungning och hon ifrågasätts i offentligheten, 
parallellt med att lärarens auktoritet i skolan minskat, blir denna professio-
nella integritet extra svår att upprätthålla. Dessutom ökar det reglerande sy-
stemets kontroll och styrning av lärarpraktiken. Från skolpolitiskt håll söker 
man samtidigt upprätta lärarens professionalitet genom en lärarlegitimation 
och med ökad reglering av betygsättningen. 

Att försöka öka likvärdigheten med en stramare koppling mellan det formellt 
reglerande systemet och lärarnas betygsättande praktik riskerar att bli en 
missriktad insats. Betygsättningens komplexitet och de motstridiga kraven 
kommer att finnas kvar. Mottagaren för det rätta betyget kommer fortsätta 
saknas. Läraren vill, och kan, redan sätta detta rätta betyg som en stramare 
koppling ska förverkliga. Istället ser jag en ökad professionalisering av lä-
raryrket där läraren har en större autonomi och auktoritet i den betygsättande 
praktiken, som en förutsättning för att de ska kunna sätta detta rätta betyg 
trots en avsaknad av mottagare i den dagliga verksamheten. Genom det har 
hon ökad möjlighet till professionell integritet i betygsättningen.  
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BILAGOR 

Intervjuguide 
Presentera mig och kort om min forskning. Poängtera att jag inte ska valide-
ra deras betygsättning 

(ev sist istället) Information om lärarna: utbildning, ämne, kön, antal år 
som undervisande lärare 

Inledande uppvärmning 

Associera kring ordet betyg 

Hur deras arbete m betygsättning kan se ut 

Betygsystemet 

Betygens funktion 

Reglering via styrdokument 

Hur betygsätter 

Graden av frihet i betygsättningen 

Betygens vara eller icke vara 

Inspektion och kontroll 

Har de haft inspektioner 

Nationella prov 

Är det något som de vill tillägga 
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