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Mattias Johansson 

Sammanfattning 

Likvärdig betygssättning är en förutsättning för elevers rättssäkerhet, eftersom betygen fungerar som 

urvalsinstrument. Därav arbetar det svenska skolväsendet med att höja likvärdigheten vid 

betygssättning. Sverige genomför större skolreformeringar med start 2011, vilket har gett stat och 

skolmyndigheter chansen att belysa och reglera likvärdigheten genom styrdokument och skollag. 

Studien gör en dekonstruktiv kritisk granskning av publiceringar i frågan de senaste åren, och har 

lokaliserat ett spretigt, nästan ostädat sammanhang. Resurser läggs för att höja likvärdigheten i 

betygssättning, men utan att veta hur konjunkturen för likvärdig betygssättning ser ut i Sverige. Vägen 

till insyn från stat och skolmyndigheter görs genom de nationella proven, som inte utgör en reglerad 

del av betygsunderlaget, vilket kanske innebär att alternativa insynsmöjligheter bör diskuteras. 
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Inledning 

I ”the order of things” beskriver Foucault glappet mellan en målad tavla och en text (eller verbalt 

uttryck) som beskriver tavlan. Han uttrycker sig ”it is in vain that we say what we see; what we see 

never resides in what we say” (Foucault, 1970, s. 9). Detta uttalande kan beskriva en del av 

problematiken som denna studie vill få till ytan, då tolkningen av Lgr11 (Skolverket 2011a)
1
 och 

förvaltningen av tolkningen i praktiken skapar ett individuellt glapp för varje tolkare. För att bättre 

belysa studiens syfte skrivs meningen om till: It is in vain that we interpret what we read; what we 

interpret never resides in what was meant. Sverige genomgår skolreformeringar med start 2011 som 

bland annat medför betygssättning av elever i år 6. Betygen ska vara likvärdiga och rättvisa, när 

lärarna bedömer och betygssätter elevernas prestationer med start hösten 2012. Vad menas i denna 

kontext med likvärdig och rättvis? Initialt kan man tänka att alla lärare skulle behöva bära en 

okunnighetens slöja
2
, modifierad för professionen. Denna skulle då forcera bort och stänga ute alla 

faktorer som påverkar en lärare vid bedömning och betygssättning. Hypotetiskt skulle antagligen 

lärare fortfarande bedöma olika, eftersom människor inte är biologiskt eller genetiskt identiska, de 

befinner sig inte heller i samma tid och rum vid bedömningstillfället. Så som konklusion, kan man 

fundera kring om lärare gör subjektiva bedömningar och därmed ger subjektivt betingade betyg till 

eleverna, eller om det finns ett tillvägagångssätt som säkrar en likvärdig betygssättning. Studien riktar 

slutgiltigen in sig på betygssättning för årskurs 6 i matematik och hur kunskapskraven/förmågorna ska 

betygsättas likvärdigt. 

Studien i kontext 

Då studien är skriven med en teoretisk bas från Jaques Derridas teorier om dekonstruktion, präglas till 

viss del även själva texten som läses just nu. Med det menas att studien är en samling ord som 

förmedlar något och som ”lever” sitt eget liv, vilket teoridelen förklarar närmare. När en text tolkas, 

skapar tolkaren en subjektiv mening. Därmed beskrivs tankar och resonemang ur textens perspektiv, 

vilket innebär att formuleringar som ”studien anser” kan förekomma. Att skriva på detta sätt, har syftet 

att förstärka problematiken med att tolka text. Man kan inte föra dialog med skriven text och fråga, 

hur menar du här eller vad betyder detta? Denna problematik blir mer synlig när styrdokument läses, 

då avsändaren är en myndighet. Man kan inte fråga Skolverket i form av myndighet Vad texten menar, 

vilket gör texten väldigt statisk ur ett tolkningsperspektiv. Man kan närma sig texten genom att någon 

från Skolverket kommenterar den, dock måste kommentaren som är en subjektiv tolkning också 

tolkas. I denna kontext vill denna text som benämns studien, problematisera de dokument som styr 

skolan i Sverige, med slutgiltigt fokus på betygssättning av kunskapskraven i matematik för år 6. 

En studie där målet är att konkretisera tankar, såväl med empirisk botten som litterär, kan alltid tänkas 

vara subjektiv. Det kan vara lätt att fastna i tanken att man söker kunskap men bara kan vinna opinion. 

Till följd av ”den språkliga vändningen” (the linguistic turn) kan man se språket som en nödvändighet 

                                                      
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, är ett centralt dokument i 

denna studie och kommer endast att refereras som Lgr11 fortsättningsvis. 

2 Okunnighetens slöja (the vail of ignorance) är ett tankeexperiment som bygger på att man utgår ifrån en 

ursprungs position (the original position) i tillvaron där man är nullifierad. Detta för att skapa ett rättvist 

utgångsläge i en fråga (Rawls, 1999). 
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för uttryck, där motargument eller andra uppfattningar i en fråga innebär att subjektiva uppfattningar 

inte kan vara sanningar (Rorty, Ed., 1967). Om språket ger en förutsättning att beskriva verkligheten 

och inte tvärtom att verkligheten beskrivs av språket, kan man undra om språket som används i en text 

är objektivt och speglar sanning. Man kan också fundera kring om det finns begränsningar i hur eller 

hur väl den som tolkar en text, förstår ett språk och förstår den aktuella kontexten. Om man ser 

människan som bunden till språket på en individuell nivå, kan man hamna i tanken att språket styr allt. 

Genom att anamma ett interpretativistiskt perspektiv skiljer man positivismens ”sanningar” från 

samhällsvetenskapliga studieobjekt, genom att man tolkar och får fram en subjektiv innerbörd av 

sociala handlingar (Bryman, 2002). De styrdokument som Skolverket publicerat för lärare i syftet att 

följa, kan alltså ses som individuellt tolkningsbara för varje lärare och inte som objektiva sanningar. 

Denna studie presenterar alltså ett sätt att tolka ett urval av skriven text, som publicerats av stat och 

skolmyndigheter. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
 

Denna studie har avsikten att kritiskt problematisera den svenska skolans styrdokument och styrning 

mot likvärdig betygssättning ur ett dekonstruktivt perspektiv, där den konkreta fokuspunkten är 

betygssättning i matematik för år 6 som startar höstterminen 2012. 

Frågeställningar 

Har skolsystemet genom staten och Skolverket ett uttänkt tillvägagångssätt för lärare, som ger en 

likvärdig betygssättning? 

Ger stöddokumenten svar på hur likvärdig betygssättning ska bedrivas? 

Är kunskapskraven för matematik i Lgr11 konstruerade att skapa förutsättningar för lärare att explicit 

skilja på betygsstegen E, C och A? 

Kan betygssättningen anses vara likvärdig? 

Bakgrund 

Riksrevisionen granskar betyg med lika värde 

2004 publicerade riksrevisionen ”Betyg med lika värde? – en granskning av statens insatser” (RiR 

2004:11) som bedömde att bristerna i likvärdig betygssättning var stora. En problematik låg i att det 

var oklart vem som hade ansvaret för den likvärdiga betygssättningen. Riksrevisionen 

rekommenderade staten att förbättra förutsättningarna för skolhuvudmän och professionen, och att 
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tydliggöra ansvarsfördelningen för en likvärdig betygssättning. Skolverket blev rekommenderat att 

tillvarata de nationella provens möjligheter, som stöd mot en likvärdig betygssättning, och att 

regelbundet ”inhämta information om och bedöma betygens likvärdighet” (ibid., s. 10). Enligt 

riksrevisionens publicering så ansåg regeringen att likvärdighetskravet i skollagen är fundamentalt 

kopplat till betygssättning. Den 22 januari 2009 fick myndigheten Skolverket i uppdrag av regeringen 

att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. 

(Utbildningsdepartementet, 2009a). Detta arbete ledda fram till Lgr11 och ett nytt betygssystem, där 

betyg skall sättas från grundskolans årskurs 6. Lgr11 kopplar i enlighet med skollagen (SFS 

2010:800), likvärdighet till utbildning vilket även görs i den föregående skollagen (SFS 1985:1100). 

En skillnad mellan skollagarna är att den senaste definierar utbildning, ingen definierar dock likvärdig. 

I Lgr11 förknippas kunskapskraven med betyg. Kunskapskraven beskrivs i tre olika utföranden som 

representerar betygen E, C och A. Betyget B ska användas när en elev uppfyller alla krav för betyget C 

och till övervägande del för betyget A. Betyget D ska användas när en elev uppfyller alla krav för 

betyget E och till övervägande del för betyget C, och kunskapskraven för betyget E utgör lägsta 

godtagbara kunskapsnivå för att en elev skall kunna gå vidare från årskurs 3 eller 6 (SFS 2011:185). 

Skolverket rapporterar sitt regeringsuppdrag 

I Skolverkets (2010) rapportering av regeringsuppdraget (Utbildningsdepartementet, 2009a), att 

utforma nya kursplaner och kunskapskrav, framgår det att begreppet kunskap har en utvecklad 

betydelse och inbegriper de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet samt 

erfarenhetsbaserad ”tyst” kunskap. Kunskapsformerna utgör varandras förutsättningar för att upphäva 

det dikotomiska förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. Skolverket syftar i sammanhanget 

mot en kompetens
3
 av kunskap men har utelämnat begreppet kompetens ur Lgr11 för att vara 

restriktiva med begreppsbanken som används, och för att öka tydligheten. Skolverket bedömde att alla 

dessa kunskapsformer måste inbegripas i alla betygssteg, och att stegen får särskiljas med 

progressionsuttryck. Genom att texten formulerades på ett sätt som uttrycker en observerbar kunskap, 

var tanken att minska tolkningsutrymmet och därmed indirekt skapa en högre grad av likvärdighet. 

Tanken var också att skriva texten på ett sätt som öppnar för en sammanslagning av 

kunskapsformerna, med en betoning på förmågan hos eleverna att röra sig inom det utvecklade 

begreppet kunskap. Kunskapskraven är länkade till ämnets långsiktiga mål i syfte att beskriva en 

kunskapsprogression gentemot förmågorna och för betygen E, C och A. Kunskapskraven är skrivna 

för att betyget över ett underliggande betyg, skall visa vilka ytterligare kunskaper som är behövliga för 

att nå det högre betyget. Kunskapskraven har också avgränsats från det centrala innehåll som ämnet 

matematik har ordinerats, för att undvika explicita kopplingar mellan konkret innehåll och betyg. Att 

kunskapskraven som är grundunderlaget för betygssättning har frigjorts från explicita kopplingar med 

andra delar i Lgr11 finns det en tydlig poäng med genom att elevernas olika ”kompetenser” inom det 

utvecklade kunskapsbegreppet skall betygsättas och inte exempelvis elevernas faktakunskaper. Detta 

gör att kunskapskraven för betygen E, C och A måste spegla en tydlig progression mot de 

övergripande målen med undervisningen. 

                                                      
3 ”I de svenska läroplanerna förekommer inte begreppet kompetens men det kunskapsperspektiv som 

läroplanerna bygger på ligger mycket nära den kanske vanligaste uttolkningen av kompetensbegreppet 

dvs. som ett kunnigt och engagerat deltagande och handlande i en viss praktik.” (Skolverket, 2010, s. 

14-15). 
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Negativa remissyttranden om Skolverkets arbete och likvärdighet 

Rapporten om regeringsuppdraget (Skolverket, 2010) beskriver några negativa remissyttranden som 

kom till Skolverket under arbetet med Lgr11. Dessa var bland annat att texten skulle skrivas fram 

tydligare, att begreppen var för många och svåra och att begreppen bör preciseras. Dessa synpunkter 

riktades främst mot att öka förutsättningarna för utvärderingsbarheten av förmågorna. När det gäller 

kunskapskraven framfördes bland annat kritik om den skrivna (o)tydligheten vad gäller progressionen 

i betygsstegen. Vilken Skolverket bejakat genom att ”Kunskapskraven har fått en genomgripande 

bearbetning i syfte att öka tydligheten när det gäller progression” (ibid., s. 32). Hur denna bearbetning 

genomförts framgår ej explicit i Skolverkets rapport. 

Riksrevisionen följer upp 

2009 års uppföljningsrapport från riksrevisionen till riksdagen, följer upp granskningsrapporten (RiR 

2004:11). Uppföljningen visar att insatserna för en ökad likvärdighet vid betygssättning hade ökat, 

men att rapporteringar från Skolverket inte kan fastställa att likvärdigheten hade ökat. Problemet med 

bristande likvärdighet vid betygssättning kvarstod. Detta ledde till att riksrevisionen 2011 (RiR 

2011:23) återigen granskade statens insatser i frågan om en likvärdig betygssättning i grundskolan. 

Syftet med denna granskning var att se om staten hade gett skolhuvudmän och rektorer 

förutsättningarna att bedriva en likvärdig betygssättning. Granskningen kom fram till att likvärdig 

betygssättning inte bedrivs, och att ”omfattande insatser har vidtagits för att åtgärda problemet, hittills 

utan uppenbara framgångar.” (ibid., s.10). Skolverkets vidtagna insatser har alltså inte fått genomslag 

och ingen bred utvärdering har gjorts för att förstå varför insatserna inte når fram. Riksrevisionen såg 

också genom granskningen att ansvarsfördelningen fortfarande var oklar och att det decentraliserade 

systemet komplicerar. Detta ledde till att riksrevisionen lyfte fram de nationella provens roll, och 

uttryckte tydligt att proven bör vara vägledande vid betygssättning. Vidare ansåg rektorer och lärare att 

förutsättningarna var otillräckliga på lokal nivå, vilket riksrevisionen såg som anmärkningsvärt då 

skollagen har skärpt huvudmännens och rektorernas ansvar. Revisionen såg därav att det är viktigt att 

Skolverket analyserar vad detta skärpta ansvar innebär och hur man genom styrning får effekt i frågan. 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga skolmyndigheternas mandat att styra, stödja 

och följa upp, och skolmyndigheterna rekommenderas att använda detta mandat för att nå fram. Vidare 

rekommenderas skolmyndigheterna att samordna sina verksamheter bättre och regeringen att renodla 

de nationella proven till att vara vägledande vid betygssättning. 

Tidigare forskning 

Likvärdiga betyg 

Denna studie skrevs mitt i pågående skolreformeringar och fokuserar på likvärdig betygssättning i 

årskurs 6 som börjar gälla höstterminen-2012. Det finns således inte reflekterande forskning eller svar 

på hur reformen artade sig, men det finns en väg fram till reformeringen genom utredningar, rapporter, 

forskning och publiceringar som idag är förverkligade i en ny skollag och läroplan. Som exempel kan 

man se Lundahl och Forsbergs (2006) problematisering som utspelade sig före reformeringarna, där 

betygen har en urvalsfunktion för eleverna, samtidigt som skolan ska vara målstyrd och främja 
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lärande. Problematiken riktas mot att då gällande skollag (SFS 1985:1100 ) inte kopplade betygen till 

likvärdighet, och vidare att ett regeringsbeslut som direkt kopplar betygen till likvärdighet kommer att 

förskjuta en målstyrd skola till att bli resultatstyrd. Lundahl (2006) visar på ytterligare problematik 

med ett system som främjar lärande och kunskapsutveckling och samtidigt ska producera betyg med 

likvärdighet, alltså betyg som är kopplade till kriterier eller mål. Exemplet som Lundahl tar upp är 

kopplat till formativ bedömning, där eleverna använder summativa prov som ”feed forwardverktyg” 

för att främja kunskapsutveckling. Vad som händer är att ”Det administrativa måttet på elevers lärande 

stämmer inte längre när eleverna använt det för att lära sig mer.” (Ibid., s. 415). Om man drar en 

parallell till nationella prov, så skulle alltså eleverna använda dessa som läromedel efter att de 

genomförts, vilket just leder till att eleverna har utvecklat djupare kunskaper än de resultat som själva 

summeringen visar. Vilket bara kan utvärderas med ytterligare ett summativt prov som igen används i 

formativt syfte. 

Englund och Quennerstedt (2008) har undersökt begreppet likvärdig och dess föränderliga innebörd i 

skolan från början av 1980-talet in på 2000-talet. I början av 1980-talet var innebörden av likvärdig att 

alla elever skulle ha en likvärdig skolgång, där man kunde gå i en skola för alla. I slutet av 1980-talet 

hade begreppet debatterats och innebörderna var olika. En utmanande betydelse var att likvärdig stod 

för rättigheter, exempelvis friheten att välja skola. I slutet av 1990-talet blev likvärdig en mätbar fråga 

där måluppfyllelse stod i centrum. Under 2000-talet undersöktes sedan två skolor som visade sig tolka 

likvärdig helt olika, skolorna var belägrade i två olika politiska områden, där den politiska färgningen 

perspektivtolkade begreppet liberalt eller socialt. Den politiska agendan tolkade alltså likvärdighet på 

ett partiskt sätt, där ingen tolkning kan anses felaktig. 

Tholin (2006) har gjort en läroplansanalys med fokus på betygssättning genom skolväsendets historia, 

för att rikta in sig på betygssättning av elever i årskurs åtta. Han visar i sin avhandling hur stora 

skillnader i betygssättning pågår i svenska skolor, och att bedömningsunderlaget skiftar. Noterbart är 

att avhandlingen skrevs före Lgr11 i ett målrelaterat betygssystem där skolor själva utformade vägen 

till målen, vilket genom Lgr11 har reglerats med centralt innehåll för undervisningen. Dock är 

systemet fortfarande decentraliserat vilket kan vara väldigt problematiskt för likvärdigheten i 

betygssättningen, då likvärdigheten skapar betygens legitimetet (Klapp Lekholm, 2010). Mickwitz 

(2011) visar på en stor misstro från myndigheter mot lärares kompetens och förståelse för det 

målrelaterade betygssystemet. Det är i den ”skolpolitiska diskursen tydligt att en föreställning om en 

möjlig likvärdighet i betygsättningen finns.” (Ibid., s. 32), och att de publiceringar som anger riktlinjer 

för styrdokumenten visar att betygssystemet kan användas för att åtgärda skolans 

likvärdighetsproblematik. Detta är en indikation på att styrdokument och praktik kopplas närmare 

varandra. Tholin (2006) ifrågasätter likvärdiga och rättvisa betyg, då varken stat eller myndigheter har 

förklarat tillvägagångssättet. Han kritiserar vidare den stora mängd av publikationer som ges ut, där 

det blir överväldigande att hitta koherens. 

Korp (2006) använder termen kriterierelaterat
4
 betygssystem, vilket i grunden har samma poäng som 

målrelaterat, betygen motsvarar de mål- eller betygskriterier som skall uppfyllas, vilket speglar en viss 

kunskapsstandard som i förlängningen ger en likvärdighet. Hon beskriver att kopplingen mellan 

kunskapsstandard och betyg säkerställs med betygskriterier och nationella prov. Dock visar 

avhandlingen att så inte är fallet. Lärare använder och utnyttjar systemets tillgänglighet på olika sätt. 

Detta blir tydligt när olika gymnasieprogram granskats, där olika kulturer och traditioner råder, vilket 

skapar olikvärdig betygssättning, då olika lärare och institutioner har olika uppfattningar om en viss 

                                                      
4 För en mer utförlig beskrivning av begreppet kriterierelaterad se Korp (2003). 
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grad av kunskap explicit kopplad till ett visst betygssteg. Korp beskriver vidare att om denna 

problematik skall minimeras kan ett systematiskt samarbete inom och mellan skolor vara 

förutsättningen för likvärdighet i ett decentraliserat målstyrt skolsystem. 

Dekonstruktion i fältet 

Den dekonstruktiva teorins bredd i utbildningsforskningen är väldigt smal, vilket antingen skulle 

kunna innebära att det är ett ogynnsamt angreppssätt, eller att dekonstruktionens kvaliteter inte har 

trängt in i forskningsområdet. Nedan visas ett par forskare som använder sig av dekonstruktion, dock 

med ett feministiskt perspektiv, vilket denna studie inte anammar. 

Palmer (2010) har i sin avhandling en feministisk poststrukturell teoribildning, där metoden är en 

feministisk diskursanalys och vissa delar använder strategier från dekonstruktionen. Främst används 

dekonstruktionen som ett analysverktyg för att finna nya förklaringar och alternativa vägar, för att 

tolka och förstå elevers positioner i förhållande till ämnet matematik. Feminismen är således central. 

Lenz Taguchi har precis som Palmer ett feministiskt poststrukturellt perspektiv i dekonstruktionen. I 

hennes avhandling (2000) används dekonstruktion som ett verktyg för att granska pedagogiskt 

förändringsarbete genom att själv deltaga och observera verksamheten, vilket kopplar 

dekonstruktionen till just förändring. Senare har Lenz Taguchi (2010) bland annat fortsatt att använda 

dekonstruktiva strategier genom att låta flera individer tolka texter, och vidare att genom 

dekonstruktion skapa en pedagogisk praktik där gemensamma tolkningar öppnar upp en bredare 

förståelse för det som dekonstrueras. Syftet var att få en djupare insyn i kvalitativ data som analyseras. 

Denna ”djupare” analys bidrog också till att synliggöra hur omfattande mängden möjliga tolkningar är. 

Detta kan bidra till att synliggöra en subjektiv kritik mot en tolkares egen tolkning, vilket kan vara en 

fördel i jakten på en subjektiv slutsats. 

Teoretiskt perspektiv 

Dekonstruktion av skriven kommunikativ text – 

studiens syn och Lgr11 med omnejd i centrum 

I detta stycke följer studiens perspektiv på dekonstruktion. Detta görs för att avgränsa studien från 

andra tankar och föreställningar om dekonstruktion som producerats genom åren. Dekonstruktionens 

upphovsman Jacques Derridas (1930 – 2004) teorier är de som anammats. Dekonstruktionen kan 

diskuteras mycket vidare än vad som fokuseras i denna studie, vilket läsaren vid intresse själv får ta 

sig an via Derridas livsverk. De aspekter som anammas i denna studie är de som ligger i studiens 

intresse. I denna studie fokuseras skriven text, alltså utgår allt som diskuteras från skriven text. Enligt 

Derrida (1998) står varje ord, begrepp eller tecken som ensam signifikant. Signifikanten har i sig inget 

värde utan att något
5
 tolkar den. Det som adresserade signifikanten har själv ingen kontroll när 

                                                      
5 Användandet av formen något beror på en signifikants betydelselösa status utan tolkare, samtidigt som 

signifikantens mystik i frånvaro av en kapabel tolkare gör signifikanten till just en signifikant. Exempelvis 

kan begreppet ”abstrus” som signifikant vara svårbegripligt, och vid en hypotetisk invasion av 
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adresserandet väl ägt rum. Detta gör att ett spår (trace) hela tiden är pågående, i en ständig frånvaro av 

närvaro. Om någon skriver en mening, så står den skriven för sig självt, men med ett spår till den som 

skrev det. Om detta meddelande sedan göms undan, för att i en framtid finnas, så fortsätter spåret sin 

resa om någon tolkar och adresserar det vidare. Detta pågår således i all oändlighet och kan tänkas 

vara textens evolution. 

 

Illustration 2: Förskjutning av en signifikants ursprungliga betydelse, vilket skapar ett spår (trace). 

En signifikants betydelse kan aldrig bestämmas, den har en egen identitet. Dess betydelse som 

betydelsen representeras är flytande och rör sig både i människors subjektiva tolkningar och 

uppfattningar, och sedan genom signifikantens adressering till en mottagare som tolkar, och där med 

ger en annan representation för betydelsen av samma signifikant. Det är således omöjligt att exakt 

spåra en signifikant eftersom tids- och rumsförskjutning ständigt pågår, har pågått och fortsätter in i 

framtiden. Spåret (the trace) har inget ursprung utan byggs vidare genom avtryck. Luckan som uppstår 

mellan en signifikants mening från adresseraren till tolkaren finns inte, den är inget, den är différance. 

Det går därför inte att följa spåret bakåt för att hitta dess originära punkt i tid och rum, det går bara att 

se avtryck av det (Derrida, 1998). Icke-begreppet différance är just denna förskjutning och skillnad 

som ständigt är närvarande och skapar en omöjlighet att fullt ut förstå en text. Detta innebär i 

praktiken att man omöjligt kan bestämma en signifikants innebörd, då förskjutningen redan fortsatt i 

det ögonblick som signifikantens betydelse bestämts. Différance kan beskrivas som en ständigt 

pågående förskjutning av ett begrepp och dess obestämbara närvaro i nuet (Derrida, 1982). 

Derrida problematiserar ett klassiskt västerländska sätt att skapa och förmedla mening, där tal 

hierarkiskt står över skrift (skrift är substitut för tal), och menar att det är en omotiverad syn, men inte 

förkastligt eller tagen ur luften (se exempelvis Derrida, 1978, 1982, 1998). Man kan inte förstå en texts 

inneboende grundläggande totalitära mening, då den inte existerar. Det kan inte finnas naturliga binära 

motsatser som skapar mening, eftersom varje signifikant måste stå för sig själv och inte i naturlig 

motsats till något annat. En signifikants mening är allt som den inte betyder och kan därför inte sättas i 

en hierarkisk position över eller under en annan signifikant (Derrida, 1998). Att man tror sig veta att 

den som mottar ens verbalisering, alltid förstår den perfekt skapar en självnärvarande/gällande mening 

(self-present meaning). Fenomenet med dessa subjektivt gällande meningar benämner Derrida 

logocentrism och menar att det tvärtom alltid uppstår meningsskiljaktighet när mening i någon form 

presenteras (Derrida, 2004). En signifikant är ett substitut eller ett supplement för det ursprungliga 

originalet som beskrivs genom semiotik. Supplementet är nödvändigt då all text kan sägas vara 

supplementarisk. En text som läsas här och nu, som är skriven då och nu
6
, föder nya supplement för att 

beskriva originalet (Derrida, 1998). 

                                                                                                                                                                      

utomjordingar skulle begreppet för dem inte signifiera något tolkningsbart. Skulle vi invadera deras 

planet och se      , skulle deras semiotik och signifikant för abstrus vara obegriplig för oss. 

6 Orden att en text är skriven då och nu, kan vara förvillande. Men om en människas tankar kan 

representeras  av oskriven text, skrivs en oskriven text varje gång någon tänker eller läser något. 
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I ett språksystem finns bara skillnader vilka uppfattas olika och utvecklas i en ständig, 

mångdimensionell kedjereaktion. Texter framställs i mottagarens frånvaro, en frånvaro som kan anses 

omöjlig att bestämma. När texten är skriven frånskiljs den avsändaren och kan då användas av den 

som får tillgång till den. Detta innebär att oberoende av vem som läser texten eller vilken kontext den 

läses i, så kan individen som läser texten konstruera sig en uppfattning av den. Alltså kan texten 

upprepa sig vid tolkning, vilket Derrida använder termen iteration till (Derrida, 1972). Han menar 

dock att en text inte är en text om den inte kan itereras bortom mottagarens död, vilket vore banalt att 

diskutera och analyser i denna studie då Lgr11 med omnejd är skrivna för en överskådlig tid framöver, 

med en tydlig mottagargrupp i lärarprofessionen. Men vad är då dekonstruktion? 

Deconstruction is quite simply what happens. It is not simply the theoretical analyses of concepts, the 

speculative desedimentation of a conceptual tradition, of semantics. It is something which does 

something, which tries to do something, to intervene and to welcome what happens, to be attentive to 

the event, the singularity of the event. That is why deconstruction happens as soon as something 

happens. It did not appear in the twentieth century, nor as a modern movement in the academy in the 

West. No, I think in every event, not only philosophical, in every cultural event there is some 

deconstruction at work, something which displaces and opens a structure, a set of actions, to 

singularity, to something other, to some alterity, to some unpredictable future. This comes at the same 

time as a threat and as a stroke of luck. (Derrida, 1999)
7
 

Dekonstruktionen är alltså en ständigt pågående process. En benämning på vad som händer när 

individer skapar sig en mening genom att tolka. Man bryter ned något för att konstruera om det till 

eller i ett annat syfte. Den som står utanför texten och tittar på texten innehar en transcendental 

position, en position bortom mänskligt vetande. Den som ser på texten kan omöjligt veta exakt vad 

texten betyder. Genom att läsa texten lämnar man ett avtryck i texten och tar med sig en tolkning från 

texten (Derrida, 2004). I denna studie dekonstrueras dokument och publiceringar som berör likvärdig 

betygssättning. Lgr11 har en central betydelse och position, då den innehåller de kunskapskrav som 

lärare tolkar och förhåller sig till vid betygssättningen. Alla texter som omfattas av dekonstruktionen i 

studien innehar ett explicit kommunikativ syfte, och härnäst följer en exemplifiering av problematiken 

med att tolka ett styrdokument, där Du symboliserars av den som läser denna text. 

Det är morgon. Du stiger upp ur sängen och går till toaletten. Du anser att din förflyttning i tid och 

rum ska gälla för alla. Du skriver därför ett detaljerat styrdokument för denna procedur, en text för 

andra att följa. Nu följer ett par problem ur en oändlig mängd problem, som kan uppstå med ditt 

styrdokument. Exempelvis har individ nummer 10273 en trappa i sitt hem, mellan sovrummet och 

toaletten. Denna trappa finns ej med i styrdokumentet. Individ nummer 10273 kan då skapa en svart 

lucka i sitt liv i förhållande till styrdokumentet för att återuppta styrdokumentet vid trappans slut. 

Individ 10273 kan också välja att utnyttja detta frirum i styrdokumentet till att beskåda en tavla som 

hänger på väggen i trappan. En annan individ med nummer 133451 försov sig en morgon till följd av 

ett nattligt strömavbrott. Detta leder till att individ nummer 133451 väljer bort styrdokumentet på 

grund av ett subjektivt beslut där styrdokumentet placeras hierarkiskt lägre än att komma försent till 

arbetet.  

Ovanstående problematik, visar att texter har luckor. Vanligen fyller läsaren luckorna genom att dra 

inferenser. Detta skapar exempelvis inte ett stort problem vid skönlitterär läsning där inget 

monologiskt budskap skall förstås eller tolkas in av läsaren. Däremot vid läsning av texter med 

budskap och speciellt texter som kommunicerar måsten (exempelvis Lgr11), kan luckorna skapa 

                                                      
7 Citatet är hämtat från en intervju med Derrida som transkriberats i ”South African Journal Of Philosophy, 

18(3), 279-286”. Texten lästes via databasen EBSCO via Stockholmsuniversitets inloggning, vilken ej 

sidnumrerade den digitala versionen. Referensen i helhet redovisas i referenslistan i slutet av studien. 
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problematik. Att en enskild individ tolkar en text och fyller luckorna på ett exakt sätt i förhållande till 

den ursprungliga tanken, kan i praktiken vara omöjligt, eftersom läsaren varit frånvarande författarens 

varseblivningsfält och alla individer har olika subjektiva tolkningsperspektiv.  

Det fiktiva styrdokumentet som du upprättade för vägen mellan sängen och toaletten kan utgöra ett 

exempel. De som kan läsa språket som styrdokumentet är skrivet på, kan tolka och upprepa det. 

Derrida (1997) förklarar under en föreläsning
8
 att dekonstruktion inte är en metod som man applicerar 

på något utomstående, den pågår i texten som ett väsen. Genom att dekonstruktivt analysera texten så 

finner man hur den fungerar, vad den vill och inte vill vad som är motsägelsefullt och vad som är 

heterogent. Att vidare producera ny text ur en befintlig text kräver att man fokuserar på texten och inte 

fyller luckorna, att man analyserar texten för vad den är, utan intersubjektivitet (eller med så minimal 

påverkan som möjligt), då texten inte kan uppfatta vad som i den är skrivet. Texten måste stå för sig 

själv, annars kommer man att rikta den mot något, att få eller skapa en referenspunkt till något. Att 

skala bort allt runt texten och se den i sin blottelse är den förutsättning som texten i sin majestätiska 

nakna skepnad ger. ”There is nothing outside of the text [there is no outside-text; il n´y a pas de horse-

texte]” (Derrida, 1998, s. 158). 

Förvaltning av Derridas teorier (Metod) 

Då dekonstruktion inte är en metod så beskrivs i detta stycke hur Derridas teorier har förvaltats och 

använts av studien, alltså vilken strategi som har utarbetats med Derridas teorier som grund. För att få 

ett skrivet djup
9
 i studien sätts vissa begrepp/ord i kubik. Detta för att visa hur problematisk tolkningen 

av styrdokument kan vara. Avsikten är inte att fylla de luckor eller sprickor som finns i granskade 

publiceringar, avsikten är att synliggöra dessa luckor och sprickor. Att begreppen i denna studie sätts i 

kubik³ är för att ge en spatial tolkningsmöjlighet, annars hade exponenten för begreppet skrivet som 

potens kunnat sättas till x. Ett begrepp i kubik blir visuellt enklare att visa än om begreppets exponent 

sätts till x, vilket illustreras nedan. Det föregående exemplet med styrdokumentet som förklarade 

förflyttningen mellan sängen och toaletten får åter agera exempel. I det fiktiva styrdokumentet textas:  

... efter att du satt dig på sängkanten, ställer du dig upp och går långsamt i riktning mot toaletten.  

Förutom all problematik som denna mening kan orsaka (exempelvis om du har överslafen på en 

våningssäng), så fokuseras nu endast begreppet långsamt och sätts i kubik. 

... efter att du satt dig på sängkanten, ställer du dig upp och går långsamt³ i riktning mot toaletten.  

 

långsamt³ kan här visualiseras i kubik för att visa en tolkningsrymd:  

 

                                                      
8 Vid invigningen av doktorsprogrammet för filosofi vid Villanova universitetet i Villanova, Pennsylvania, 

United States. 

9 Med ett skrivet djup syftas det på att en läsare av en text, ska lägga mer tanke vid de begrepp som är 

satta i kubik. Detta för att läsaren skall minimera åverkan av subjektiva metatolkningar när löpande text 

läses, där begrepp annars automatiskt kan tolkas som subjektiva supplement, då ett ”supplement alltid 

är ett supplement av ett supplement” (Derrida, 1998, Of grammatology, s. 304, Min översättning). 

Genom att sätta begrepp i kubik visar studien vilka begrepp som fokuseras, samt kan läsaren själv 

fundera kring och vidga begreppets ”betydelse”. 
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Begreppet ses nu i annan skepnad, där den tolkningsrymd som begreppet ger blir tydligare. Att 

ytterligare tillägga, för att komma lite närmare différance så rör sig begrepp också i tid och rum, i en 

kontextuell rymd. Begreppet går alltså inte spåra utan står för sig självt i en för tolkaren unik kontext. 

Skulle man bortom all sannolikhet finna ursprunget eller roten för ett begrepp, exempelvis √långsam 

kommer man snart fram till att även detta begrepp hamnar i samma bisarra position som långsam. Om 

det (hypotetiskt) vore möjligt att finna roten ur detta ”nya” begrepp och sedan fortsätta tills ingen rot 

längre var möjlig att finna, skulle man lokalisera ursprungsbegreppet/en vilka all text utgått ifrån, eller 

det första ord som en varelse tänkt, ordens ursprungliga ark. Nedan visualiseras begreppet långsam³ i 

en kontextuell rymd (större box omkring begreppet), som samtidigt rör sig i tiden. Visualiseringen är 

missvisande i den mån att mängden potentiella kontexter är oändlig och tiden också kan tänkas vara 

oändlig (beror på om man ser tid som mänskligt påfund eller ej). 

 

Illustration 3 

Genom att sätta begrepp i kubik görs ickebegreppet différance inte sig rättvist, men man kan förstå att 

långsamt³ i förhållande till syftet har en problematisk tolkningsmån. Vad betyder långsamt utan 

kontext? Vad betyder det i en kontext? När betyder det? Hur betyder det? Med detta skrivet kan man 

se att adresserarens frånvarande kontext i en kommunikativ text är det som måste sökas i en 

kommunikativ text, om man vill förstå texten som adresseraren förstår den. Det frånvarande budskapet 

är skrivet med supplement i form av signifikanter, i en frånvaro av verklig närvaro. Betydelsen av 

begreppet långsamt³ tolkas för att förvaltas i praktiken, och beskriver då supplementariskt en 

frånvarande närvaro. Verklighetens närvarande i nuet är alltså positionen där förvaltningen av 

supplementen agerar. 

 

Illustration 4: När man tolkar styrdokumentet är man frånvarande den ursprungliga närvaron som 

styrdokumentet skrevs i, men man agerar i en ny närvaro och uttrycker sig i form av nya supplement för 

de skrivna supplementen i styrdokumenten, som är supplement för den ursprungliga meningen. 
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Genomförande/dekonstruktivt 

anammande 

Efter att ha läst en mängd olika publikationer från stat och olika myndigheter med fokusering på 

begreppen likvärdig³ och betyg³, tornades en bild upp av det komplicerade eller till och med komplexa 

system, som likvärdighet och betygssättning befinner sig i. Genom att dekonstruktivt söka 

motsägelser, tvetydigheter eller tomma sprickor i publikationerna som granskats, uppenbarade sig 

problematik. Ett dekonstruktivit förhållningssätt försöker inte finna hur människor uppfattar eller 

tolkar något, istället dekonstruerar man för att se om de går att tolka olikt, om det finns motsägelser, 

om det finns tvetydigheter osv. Vid granskning av publikationerna, lästes texterna ”naket” utan att dra 

inferenser för att subjektivt försöka förstå dem, det som tolkades var det som den skrivna texten 

erbjöd. Man kan säga att dekonstruktionens utgångspunkt är att människor tolkar och uppfattar saker 

olikt, men att texter som egna väsen, utan tolkare, kan falsifieras i sig själva. Därav kan intresserad 

läsa detta stycke som metoddel. En metod att finna sprickor i texter är unik för varje gång den görs, 

även med en och samma text i fokus. Vad som vill sägas med detta är att om någon annan tar sig an 

denna uppgift blir resultatet annorlunda.  

Bakgrunden till studien visar hur problematiken med en likvärdig betygssättning är debatterad och 

synlig. Genom att dekonstruktivt följa upp och granska lagar, publikationer och styrdokument visar sig 

inte bara problematiken i att människor tolkar olika, utan problematiken i hur publikationerna inte är 

koherenta eller samstämmiga, ofta inte ens i förhållande till sig själva. Med utgångspunkten i, och med 

fokus på orden eller begreppen, vi kallar dem signifikanterna, likvärdig³ och betyg³ har publikationer 

och styrdokument granskats. För att kunna beskriva bryggan eller länken mellan dessa två 

signifikanter i den kontext som studien granskar, så har fler begrepp uppdagats. Kunskapskrav är ett 

centralt begrepp som visar sig binda samman dessa signifikanter. Dessa kunskapskrav är grunden för 

betygen och de är samtidigt grunden för likvärdighet. Kunskapskraven utgör alltså koppling mellan 

likvärdighet och betygssättning.  

Precis som att ett osynligt spår pågår efter alla tolkningar, så hänvisar texterna som granskats ofta till 

källor, vilka kan spåras genom referenser där källan kan tänkas vara ett föregående supplement. 

Källorna som refereras i de granskade texterna har tolkats av författaren till texten, och sedan yttrats i 

ny skepnad i en ny text som har ett annorlunda syfte än ursprungskällan/orna. Vilket denna studie 

också gör, alltså använder källor för att skapa och stärka ett nytt syfte. Detta har inneburit att 

förklaringar, påståenden och tolkningar förknippat med likvärdig betygssättning, har följts upp av 

studien och utretts för att finna sprickor i resonemangen, i syftet att finna ett nytt perspektiv på 

problematiken med likvärdig betygssättning. Det spår som dekonstruktivt följts i studien, mynnar ut i 

dagens politiska beslut och visar en ständigt pågående förskjutning av problematiken, en differancé. 

Då det inte framkom några explicita svar på ett tillvägagångssätt för att uppnå likvärdig 

betygssättning, kvarstod till sist endast de graderade kunskapskraven som utan stöd måste tolkas av 

varje enskild lärare som sätter betyg. 



12 

 

 

Illustration 5: Studiens dekonstruktiva väg från början till slut. Pilarna som förgrenar sig är de referenser 

som förgrenar sig från varje granskad text och som måste avgränsas. Nätverket i illustrationen är en grov 

förenkling, då en granskad text kan referera 10-50 eller fler referenser. Att spåra alla granskade texter är 

alltså en omöjlighet. 

Ett avgränsande vid sökande efter likvärdig betygssättning har alltså varit högst aktuellt och 

nödvändigt, då alla referenser i en granskad text leder till en mängd andra källor, som i sin tur har en 

ännu större mängd källor. Vilket inneburit ett aktivt urval i dekonstruktionen, ett urval som inte kan 

redovisas utan att redovisa alla källor i alla granskade publiceringar och deras spår, vilket antagligen 

skulle sträcka sig till textens begynnelsedagar. Därav blir varje dekonstruktion unik, vilket tar oss 

tillbaka till Derrida som citerades i teoridelen och uttrycker att dekonstruktion pågår överallt som ett 

väsen som malplacerar och öppnar strukturer. Genom att studien aktivt och metodiskt dekonstruerat 

likvärdig betygssättning, synliggörs ett alternativt sätt att se på denna problematik. I fråga om 

reliabilitet är dekonstruktion ett sätt att öppna upp sprickor i texter, där varje enskild dekonstruktion 

ter sig annorlunda en annan. Det innebär att denna studie står för sig själv, som en text i mängden av 

texter men med en annorlunda kontext. Det är alltså inte texten som står för en grad av reliabilitet utan 

kontexten som texten öppnar upp. 

Dekonstruktiv analys och 
diskussion 

Publikationer i urval som skjuter skolväsendet i 

foten 

Skollagen uttrycker i all enkelhet ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” (SFS 2010:800, 1kap 9§). 

Skollagen uttrycker att utbildningen ska vara likvärdig, och definitionen av utbildning är i skollagen 

”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.” (ibid., 1kap 3§). Lagen 

uttrycker alltså inte likvärdig i kontext med betyg eller bedömning, utan kopplar likvärdig till en 

måldriven verksamhet. Likvärdig förekommer vid 9 tillfällen i skollagen och alla beskrivs i samband 

med en likvärdig utbildning i jämförelse med en annan utbildning. Skollagen menar alltså att det är 

utbildningen i enlighet med definitionen ovan som skall vara likvärdig. I kontrast med Lundahls och 
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Forsbergs (2006) problematisering tidigare i studien, kan man alltså se att regeringen valde att inte 

lagföra likvärdig betygssättning, vilket hade riktat in skolan mot resultatstyrning. Detta speglar 

problematiken med decentralisering och likvärdig betygssättning, då betygen används som 

urvalsinstrument, vilket Klapp Lekholm (2010) problematiserade. Skolverket definierade likvärdig 

betygssättning år 2004 vilket kan tolkas som att likvärdighet vid betygssättning är något att sträva mot. 

”Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en 

klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass.” (Skolverket, 2004, s. 3). Hela systemet för 

likvärdig betygssättning kan falla isär när de övergripande styrdokumenten som skollagen och Lgr11 i 

ett decentraliserat tillstånd inte kan uttrycka sig om likvärdig betygssättning, för att undvika att hamna 

i ett resultatstyrt system. Samtidigt uttrycker myndigheterna motsatsen, vilket kan tolkas som att de 

går emot sina ”egna” styrdokument. I ett komplicerat och ostädat sammanhang granskar och 

problematiserar Skolverket (2007) begreppet likvärdig i förhållande till betyg. De kommer bland annat 

fram till att det på ”statlig nivå finns utrymme att ytterligare förtydliga kunskapsmålen och 

betygskriterierna så att tolkningsutrymmet minskar.” (Ibid., s. 7). Detta citat säger alltså att det finns 

en problematik i att tolka styrdokumenten, och att Skolverket uppmärksammat att texten i 

styrdokumenten går att förtydliga. Vidare menar Skolverket att ansvaret för likvärdig och rättvis 

betygssättning åligger skolor och skolhuvudmän att sträva efter. Staten och därmed myndigheten 

Skolverket, har ansvaret att skapa förutsättningar för detta. 2004 kritiserade lärare och rektorer 

nationella betygskriterier och eftersökte mer tolkningsstöd (Skolverket, 2004), detta kan tolkas som att 

staten 2004 inte hade skapat tillräckliga förutsättningar. Att det 2007 fortfarande fanns utrymme att 

minska tolkningsutrymmet kan betyda att problematiken fortfarande inte var löst 2007. Vad som 

uppenbarar sig är en konflikt mellan myndigheten och professionen i ett system som är målstyrt och 

decentraliserat, vilket kan ha botten i ytterligare en konflikt mellan systemet som målstyrt och staten 

med ambivalenta resultatstyrningstankar. Man kan alltså skönja cirkulära resonemang. 

 

Illustration 6: Den yttre större cirkeln är skolverket och den inre cirkeln en huvudman. Den avskilda 

cirkeln uppe till höger är statens direktiv till skolverket. Problematiken som blir synlig ur detta perspektiv 

är att skolverket inte kan leverera bättre förutsättningar utan att staten centraliserar skolväsendet. 

Skolverket försöker förhålla sig till både staten och huvudmannen. 
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En stöttepelare i dramat är de nationella proven som är ett decentraliserat öga för stat och 

skolmyndigheter, ett redskap som kan användas för att se likvärdighet vid betygssättning. Proven 

kommer från Skolverket, vilket bör innebära att de ligger i linje med hur systemet är tänkt att fungera. 

Resultaten på de nationella proven jämfört med slutbetyg pekar enligt Skolverket på ”stora och 

oförklarade skillnader mellan bedömningarna och mellan skolor” (Skolverket, 2004, s. 7). Skolverket 

uttrycker 2011 att den del som nationella prov utgör av betygsunderlaget, inte regleras utan bestäms 

lokalt (Skolverket 2011e). Det kan tyckas förbryllande att Skolverket, utan beaktan verkar fortsätta 

denna paradox, där nationella prov är deras decentraliserade öga in i likvärdig betygssättning, men där 

den lokala friheten begränsar jämförbarhet över nationen. Man kan tänka att så länge de nationella 

proven utgör en oreglerad del av betygen, är de verkningslösa som utvärderingsverktyg. Detta kan 

gestaltas genom en dialog som också fastnar i ett cirkelresonemang, om staten hänvisar till 

likvärdighet genom de nationella proven. 

 

Illustration 7: En förenklad cirkulär dialog som kan uppstå. 

Skolverket (2004) förklarar att det grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är 

tillräckliga kunskaper från betygssättarna, med fokus på tillämpning av kursplaner, betygskriterier och 

andra bestämmelser. Dessa (o)tillräckliga kunskaper från betygsättarna (lärare) kan tolkas som en 

inkompetens hos lärarprofessionen. I enlighet med Mickwitz (2011) beskrivning av Skolverkets 

misstro mot professionen när det gäller kompetens och förståelse för systemet, kan man se att statens 

misstro kvarstår 2011. Fenomenet med de nationella proven som utvärderingsverktyg för myndigheten 

Skolverket på uppdrag av staten, och som begränsat odefinierat redskap för lärare vid betygssättning, 

skulle kunna förklaras med statens ambivalens gentemot myndigheten skolverket. 

Regeringens skrivelse (Skr. 2011/12:57) bedömer åtgärder för en likvärdig betygssättning till följd av 

riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2011:23)
10

. Inledningsvis poängteras att riksrevisionen inte 

har genomfört en egen undersökning om betygens likvärdighet, utan istället att riksrevisionens rapport 

bygger på skolmyndigheters rapporter och undersökningar. Vidare poängteras att riksrevisionens 

granskning gjordes före omfattande skolreformer, men att granskningen är ett välkommet tillskott i 

mängden. Detta kan tolkas som att regeringen tar ett visst avstånd från granskningen, dock instämmer 

regeringen att betygssättningen fortfarande inte är likvärdig och att ytterligare åtgärder krävs
11

. I 

skrivelsen textas ett kontroversiellt uttaland. ”En ny skollag (2010:800) med bestämmelser som syftar 

till att stärka rättvis och likvärdig betygssättning har också börjat tillämpas” (Skr. 2011/12:57, s. 5). 

Formuleringen ”syftar till att stärka” kan tolkas som att det finns lagfört utrymme för likvärdighet vid 

betygssättning, vilket är direkt fel. Lagen har inte och kan inte ha en koppling mellan betygssättning 

och likvärdighet om inte det anses vara fullt möjligt att betygssättning kan ske på likvärdig och 

rättssäker grund, både ur perspektivet genomförande av lärare, och granskande av myndighet. Vilket i 

                                                      
10 RiR 2011:23 presenteras i bakgrundsdelen av denna studie under rubriken Riksrevisionen följer upp. 

11 Regeringens skrivelse nämner flera punkter som visat sig i riksrevisionens granskning, vilka har 

avgränsats här. 
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förlängningen skulle leda till att någon slags lagpraxis utformas efter att lärare ålagts vite eller annan 

form av åtgärd efter att de inte följt ”likvärdighetslagen” vid betygssättning. Utbildningsutskottets 

betänkande i denna fråga (2011/12:UbU12) anser att frågan är slutbehandlad, genom att regeringen 

kommer följa framtida publiceringar från skolmyndigheter, då revisionens granskning gjordes före 

reformeringarna och därför måste få tid på sig för att ge fullt utslag. Utskottet tillstyrkte andra 

yrkandet i motion 2011/12:Ub8 vilket menar att lärare idag lokalt tvingas tolka styrdokumenten, och 

att lärare därför ska få kommentarsmaterial att luta sig mot vid betygssättning. Vilket skyndsamt skall 

tas fram och vara ett fullödigt stödmaterial som speglar alla betygssteg. Riksdagen beslutar den 29 

mars 2012 att skrivelsen därmed ska läggas till handlingarna. Detta innebär att ett kommentarsmaterial 

som lärare kan luta sig mot vid betygssättning kommer att publiceras skyndsamt. 

Sammanfattning 

Kommuner har en decentraliserad frihet med ansvar för rättssäker likvärdighet vid betygssättning, där 

staten ansvarar för förutsättningarna, vilka är förpassade till myndigheten Skolverket. Kritik mot 

förutsättningarna riktas, men staten kan bara få inblick i den rättssäkra likvärdigheten genom 

nationella prov, som utgör en oreglerad decentraliserad del av elevernas betygsunderlag. Staten 

hänvisar till styrdokument som måste tolkas på ett korrekt sätt, men styrdokumenten ger inga svar. 

Material som lärare kan luta sig mot vid betygssättning är på väg att publiceras. Styrdokumenten 

verkar vara kompromisser genom statens ambivalens mellan målrelaterat och resultatrelaterat system 

till följd av ett decentraliserat skolsystem, men de stöddokument som Skolverket publicerat kanske 

kan ge svar? 

Har skolsystemet genom staten och Skolverket ett uttänkt 

tillvägagångssätt för lärare, som ger en likvärdig betygssättning? 

Nej. Ansvaret för likvärdigheten är förpassat från staten till skolhuvudmän och rektorer till följd av 

decentraliseringen och det kunskapsrelaterade systemet. Stat och myndigheter har inte något uttänkt 

tillvägagångssätt för en likvärdig betygssättning. 

Kan stöddokumenten ge svar på hur likvärdig 

betygssättning ska bedrivas? 

I detta stycke beskrivs delar av de dokument som Skolverket publicerat i stödsyfte till Lgr11. Avsikten 

är åter igen att finna explicita svar på hur likvärdig betygssättning skall bedrivas. 

Skolverkets publicering Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011b) är skriven som underlag för 

en inledande diskussion om bedömning på en skola. ”Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar 

på det växande intresset kring bedömning i grundskolan [...] en del i Skolverkets arbete för att stödja 

genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning.” (Ibid., s. 3). Materialets 

uppkomst beror alltså på det växande bedömningsintresset, samtidigt är det ett stöd för att genomföra 

reformer. Det är väldigt behändigt och praktiskt att intresset för bedömning har växt fram parallellt 

med skolreformeringarna, vilket måste ha besparat Skolverket framställningen av en skrift, då de kan 

kombineras. Likvärdighet definieras i skriften men kopplas till bedömning, ”Att bedömningsgrunderna 

är desamma för alla elever.” (Ibid., s. 65). Man kan då tänka att bedömningen är en svag synonym till 

betygssättning, men ”Skriften går dock inte in på betygssättning i sig eller de bestämmelser som finns 

om betygssättning i styrdokumenten.” (Ibid., s. 5). Stödmaterialet uttrycker alltså tydligt att det inte 

går in på betygssättning, det bygger på aktuell forskning om bedömning och beskriver några begrepp 
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ur aktuell bedömningsforskning. Härmed åsidosätts detta dokument i jakten på explicita svar om hur 

likvärdig betygssättning skall bedrivas, då texten uttrycker att den inte är behjälplig vid betygssättning.  

Skolverkets allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen (Skolverket 2011c) 

uttrycker att de bör³ följas, om inte skolan arbetar för att uppfylla kraven i bestämmelserna på annat 

sätt. Det finns alltså inget tvång att följa bestämmelserna även om skolan inte arbetar för att uppfylla 

de nationella krav som ställs på verksamheten. Det framgår att skolor själva kan inrikta sin verksamhet 

efter styrdokument och skollag, vilket kan anses utmynna i att skolor tolkar kraven i texterna på eget 

bevåg. Det kan tänkas sannolikt att de flesta skolor anser att de följer lagar och styrdokument, 

samtidigt kan man undra om inte skolor är tvungna att följa de lagar och bestämmelser som bör³ (läs 

ska) styra skolan. Oavsett om skolorna anser eller tror att de följer de lagar och styrdokument som styr 

skolan, kan man anse att rättsvillfarelse
12

 från skolhuvudmän eller rektorer inte kan ligga till grund för 

att lagen inte följs. Därav finns ett utrymme för myndigheten att uttrycka sig i termen ska istället för 

bör³, inom de gränser som lagen föreskriver. I publiceringen framgår att rektorn har ansvaret att betyg 

sätts i enlighet med skollag och andra författningar vilket är i linje med skollagens 3kap 14§ (SFS 

2010:800). De allmänna råden säger dock inget om ansvaret för likvärdig betygssättning när det gäller 

lärare eller rektorer, däremot riktas ansvar mot skolhuvudmannen som ska ”se till att skolorna 

kontinuerligt arbetar för att bedömningen och betygssättningen ska vara likvärdig mellan skolorna.” 

(Skolverket, 2011c, s. 23). Stödet för detta råd kan tänkas härlett från skollagen som textar. 

”Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 

finnas i andra författningar.” (SFS 2010:800, 2kap 8§). Denna lagförda text kan vara nyckeln till 

mandat beroende på hur man tolkar ordföljden: föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Ordföljden kan tolkas/uppfattas som att stöddokument, exempelvis Skolverkets texter, har meddelats 

med stöd av lag och då indirekt blir lag för huvudmän. Men då skollagen inte kopplar likvärdighet 

explicit med betygssättning kan man se att en gråzon uppstår, dock måste ändå skollagen stå överst. I 

sökandet på explicita svar i den likvärdiga betygssättningsfrågan, är denna publicering från Skolverket 

inte heller utformad för att ge svar, därav åsidosätts även detta dokument i jakten.  

Samma år som reformeringarna påbörjas publicerar Skolverket en inventering för 

kompetensutvecklingsbehov inför betygssättning (Skolverket, 2011d). Publiceringen visar en splittrad 

syn och olik förståelse för bedömningssystemet hos lärare. Detta leder till att kompetensutveckling för 

lärare och rektorer föreslås som insats, där relationen mellan: ”skriftlig dokumentation – betyg, 

styrdokument, generella principer i olika betygssystem, kritiska perspektiv på bedömning, validitet, 

reliabilitet och arbetet med IUP” (Skolverket, 2011d, s. 28) bör³ behandlas. Begreppet bör³ återfinns 

även här som en skugga, vilken skapar utrymme och frihet för tolkarna av dokumenten. Att ordet 

”bör” figurerar kan också vara tvunget, då ett byte till ordet ”ska” i vissa avseenden hade centraliserat 

skolväsendet. Man kan alltså tolka en timid försiktighet från Skolverket som i ett tänkt decentraliserat 

skolväsende, auktoritärt inte har mandat till mer än tycke, guidning och riktlinjering. 

Detta innebär alltså att svaren på hur likvärdig betygssättning skall göras, explicit måste finnas i 

skollagen (SFS 2010:800) och Lgr11. Som presenterat i rubriken ovan, så uttrycker skollagen inte 

likvärdighet ur ett betygsperspektiv utan i linje med begreppet utbildning. Skollagen uttrycker i 3 

kapitlets 14§ att det är rektorns ansvar att betyg sätts i enlighet med svensk lag och förordningar. 

Betyget skall sättas med hjälp av bestämda kunskapskrav och ”Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om kunskapskrav.” (SFS 2010:800, 10kap 20§). Det är 

                                                      
12 Rättsvillfarelse är ett juridiskt begrepp som används när någon tror, eller inte vet om, hur lagen lyder. 
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alltså tydligt att skollagen inte ger svar på frågan om hur likvärdiga betyg skall sättas, lagen visar 

istället formellt under vilka omständigheter betyg skall sättas. Det förpassas ett stort ansvar på varje 

rektor i landet att följa lag och förordningar och svaret på frågan hur likvärdig betygssättning skall 

göras, har genom skollagen (utbildningsdepartementet) vidarebefordrats till myndigheten 

Skolverket
13

, som inte verkar kunna uttrycka sig i frågan och därmed tar ett timitt avstånd, vilket 

förpassar likvärdigheten vid betygssättning ännu ett steg, till skolhuvudmän och rektorer. Med stöd av 

Korp (2006) kan man se att det på lokal nivå är väldigt stora skillnader i tolkningarna av vilka 

kunskaper som motsvarar ett visst betygssteg. Detta gör att den sista anhalten blir Lgr11 och 

kunskapskravens utformning. Lgr11 kan ha rått bot på denna problematik, då Korp studerade dessa 

företeelser före skolreformeringarna. De publiceringar från Skolverket som granskats ovan i texten gav 

inga explicita svar. Lgr11 skriver om betyg: 

Betyget uttrycker i vad mån³ den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns 

för respektive ämne. Som stöd³ för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika 

betygssteg. (Skolverket, 2011a, s. 18, Begreppen i kubik är mina tillägg) 

Enligt Lgr11 är det alltså kunskapskraven som utgör underlag för betyg. Då Lgr11 inte beskriver 

likvärdighet förutom i sammanhanget utbildning, så måste alltså kunskapskraven vara utformade på ett 

sätt som ger lärare en likvärdig tolkningsgrund. Skolverket säger att betyget uttrycker i vilken mån³ 

kunskapskraven uppnåtts. Samtidigt utgör kunskapskraven ett stöd³ för betygssättaren. Antingen finns 

det olika kunskapskrav eller så ska samma kunskapskrav användas både som stöd till betygssättning 

och till betygssättningen. Kunskapskraven för matematik år 6 är skrivna i tre versioner, för betygen E, 

C och A. Det som skiljer dessa mer betygsspecifika kunskapskrav åt, är progressionsuttryck. 

Sammanfattning 

De centrala stöddokument som finns till Lgr11 uttrycker hur man kan arbeta med bedömning, vilket 

indirekt antagligen skulle öka likvärdigheten vid betygssättning om alla följde dem. Dokumenten tar 

dock avstånd eller är begränsade att uttrycka sig om likvärdigheten vid betygssättning. Det 

komplicerade sammanhanget mellan staten, skollagen, skolmyndigheter och skolhuvudmän verkar 

göra dokumenten oförmögna att uttrycka sig om hur likvärdig betygssättning ska bedrivas. 

Ger stöddokumenten svar på hur likvärdig betygssättning ska bedrivas? 

Nej. Stöddokumenten har inga svar på hur lärare ska förhålla sig för att bedriva en likvärdig 

betygssättning. 

Analys av en mening i Lgr11:s kunskapskrav för 

matematik – en sista anhalt 

Analysen riktar in sig på en mening ur matematikens kunskapskrav för år 6 som gestaltas i tre 

versioner. Versionerna av kunskapskraven skiljs åt i betygsgrad genom progressionsuttryck i Lgr11, 

                                                      
13 ”Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer 

m.m.” (Utbildningsdepartementet, 2009a). På regeringens vägnar: Jan Björklund & Annika Hellewell 
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vilket innebär att samma problematik gäller för alla kunskapskrav, vilka får representeras av 

följande
14

. 

Eleven har grundläggande³ kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem 

i välkända³ sammanhang på ett i huvudsak³ fungerande sätt. 

Eleven har goda³ kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

bekanta³ sammanhang på ett relativt³ väl³ fungerande sätt. 

Eleven har mycket³ goda³ kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

nya³ sammanhang på ett väl³ fungerande sätt. 

I alla tre versioner av meningen kan det noteras att delen kunskaper om matematiska begrepp inte 

skiljer sig åt. Därav kan man se att det inte handlar om en olik mängd matematiska begrepp, utan man 

kan förutsätta att alla tre citat syftar på en och samma mängd matematiska begrepp. Fokus ligger 

istället på hur väl³ eleven uppfyller kunskaperna, om denna en och samma mängd matematiska 

begrepp. Graderingsskalan för betygen E, C och A har specificerats med supplementen 

Grundläggande, Goda eller Mycket goda. Dessa progressionsuttryck är alltså Skolverkets (2010) 

genomgripande bearbetning av kunskapskraven för att öka tydligheten i progressionen
15

, vilka alltså 

skall ge stöd för lärare att likvärdigt och rättvist bedöma elevernas förmågor, av en och samma mängd 

matematiska begrepp. Betygets bokstavsgradering kan alltså ses ha ändrat skepnad och infogats i 

texten som supplement till E, C och A. Man skulle istället kunna läsa: ”Eleven har A goda kunskaper 

om matematiska begrepp...” om inte dessa särpräglade supplement ger en ny dimension. Om 

progressionsuttrycken inte bidrar med en kontextuell skillnad är egentligen endast en version av 

kunskapskraven behövlig, där läraren skall bedöma hur väl eleven uppfyller dessa kunskapskrav, 

genom att sätta en bokstav framför. Supplementen för bokstavgraderingarna som valts, för att 

indikerar vilket betyg som skall sättas, citeras nedan ur SAOL
16

 (Svenska Akademien, 2006), för att 

reda ut och nå en mer objektiv beskrivning. 

grund|lägg|ande adj. oböjl. • g. kunskaper i ett ämne 

god ibl. äv. vard. ¹go adj. gott goda, bättre bäst • bilägga en tvist i godo på vänskaplig 

väg; till godo se detta ord; i godan ro i lugn o. ro; g. dag, middag, morgon, natt som 

hälsningsformler äv. hopskr.; g. man äv. hopskr. förtroendeman; goa ungar – 

komparationen godare godast används i fråga om smak, lukt, sinnelag 

mycket äv. vard. ¹mycke adv. • jfr mer, mest; m. Gärna 

Grundläggande som skall förtydliga betyget E är ett oböjligt adjektiv. God innehar lägsta position i 

förhållande till komparationsformerna godare och godast, och har utan dessa ingen position i 

förhållande till något annat. God får en förstärkt position tillsammans med adverbet mycket. Man kan 

se en hierarkisk stegring i kontexten genom att använda dessa supplement. Tydligast blir god – mycket 

god, där mycket kan anses stärka begreppet god. Dessa två supplement kan dock verka spegla 

bokstavsgraderingarna C och A utan någon djupare skillnad förutom att de är supplement för betygen 

C och A. Kopplingen mellan grundläggande och god kan vara mindre tydlig. Därav kan en närmare 

granskning av dessa supplement göras. Men då orden nu är urplockade ur kontexten och står som egna 

signifikanter öppna för var och ens tolkning, där de endast kan spåras genom ett spår som ej är möjligt 

                                                      
14 Fragment av kunskapskraven ur Lgr11 s. 68-69. Det översta är för betyget E, det mittersta för betyget 

C och det understa för betyget A. Då citaten utgör analysmaterial så citeras de ej konventionellt. 

Noteringen för kubik vid vissa begrepp, samt begreppens kursiveringar är mina tillägg. 

15 I Bakgrundsdelen av studien presenteras några negativa remissyttranden, som skolverket bejakat. 

16 Citaten sidnumreras ej då orden i sig är uppslagbara genom sin bokstavering. 
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att subjektivt uppfatta, kan man se att dessa ord i sig är verkningslösa utan kontext. Därav kan man 

tänka att kontexten håller svaret på betygssättningens likvärdighet. Konflikten mellan publikationer 

och tolkare kvarstår och de dokument som styr skolan innefattar inga explicita svar på hur likvärdighet 

skall kunna uppnås, vilket också Tholin (2006) påpekade genom att stat eller myndigheter inte 

förklarat tillvägagångssättet. Man kan därigenom förmoda att statens och skolmyndigheternas kritik 

mot att lärarprofessionen inte förstår sitt uppdrag, har en viss befogenhet. Man kan också se att staten 

och skolmyndigheterna inte ger de rätta förutsättningarna till att skapa förståelse. En viss del av 

problematiken kan då ligga i det decentraliserade skolsystemet, men det finns också en problematik i 

en förmodad omöjlighet att uppnå totalt samförstånd mellan alla professionsaktiva inom skolväsendet. 

Även publiceringar från Skolverket har visat på ett svagt samförstånd för systemet. Man kan tro att 

svaret finns hos myndigheten, utan dess subjektivt tolkande människor. Då myndigheten inte kan tala 

för sig själv, utan endast genom människor som tolkar myndighetens intentioner, kan likvärdiga betyg 

kännas väldigt avlägsna. 

Är kunskapskraven för matematik i Lgr11 konstruerade att skapa 

förutsättningar för lärare att explicit skilja på betygsstegen E, C och A? 

Nej. Då bokstavsgraderingarna för betygen har ersatts med supplement som utan kontext är 

verkningslösa, finns ingen förutsättning för lärare att explicit skilja kunskapskraven från varandra. Det 

kommentarsmaterial som skyndsamt skall framställas enligt riksdagsbeslutet på utbildningsutskottets 

betänkande (2011/12:UbU12), får visa om denna frågeställning ändrar utsaga i framtiden. 

Kommentarsmaterialet måste alltså skapa den kontext som ej är närvarande i dagens kunskapskrav. 

Idag kan lärare bara subjektivt tolka kunskapskraven där progressionsuttrycken likväl hade kunnat 

bytas ut mot supplementen E, C eller A. 

Kan betygssättningen anses vara likvärdig? 

Nej. 

Slutord 

Nu är det 2012 och begreppet likvärdig stoltserar fortfarande i skollagen och i de senaste 

styrdokumenten. Dokument publiceras till höger och vänster med liten eller ingen koherens i 

förhållande till varandra (se exempelvis Tholin, 2006). Betygssättning definierades i kontext med 

likvärdighet år 2004 ”Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla 

elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass.” (Skolverket, 2004, s. 3). 

Studien har ej funnit något lika explicit uttryck för likvärdig betygssättning sedan dess, men spåret av 

detta explicita uttalande kan vara ledsagande för likvärdig betygssättning i Sverige. Arbetet med denna 

studie har visat sig vara långt mer komplext än där den initiala tanken började. Det är ej möjligt att 

reda ut statusen för likvärdig betygssättning via alla publikationer och beslut. Det är tydligt att ett 

aktivt arbete med förhoppning om en likvärdig betygssättning pågår, men det verkar inte finnas 

information om hur statusen på likvärdig betygssättningen ser ut i dagsläget. Det verkar som att 

arbetet pågår utan referensram, ”Vi ska dit, trots att vi inte vet var vi är!”. Denna studie fokuserar 

betygssättning i matematik för år 6, vilken inte startat ännu, dock kan problematiken anses vara den 

samma genom alla årskurser som får betyg i matematik. Skolverket (2009) tar upp problematiken med 
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att lärare tolkar styrdokumenten olika när de bedömer elevernas prestationer och betyg skall sättas. Tre 

oberoende bedömare har bedömt nationella prov i matematik och resultaten visar ofta ett snitt runt 90 

% ”likvärdighet”, lägst bedömaröverrensstämmelse var en uppgift som hade 56,6%. Den bristande 

validiteten understryks i rapporten, då det endast är 3 bedömare som bedömer en lärares bedömningar 

i varje fall. Stat och skolmyndigheter verkar ha låst sig vid de nationella proven som ända möjliga 

utvärderingsverktyg, i frågan om likvärdig betygssättning. Det känns ganska lustigt då provens 

betydelse för betygen inte är reglerad. Skolinspektionen fick genom regeringsbeslutet U2009/4877/G 

(Utbildningsdepartementet, 2009b) i uppdrag att genomföra viss central rättning av de nationella 

proven. Förfarandet blev att 350 extraanställda lärare gick igenom 35 000 prov
17

. Man kan se att detta 

förfaringssätt utåt förstärker myndigheternas syn på lärares inkompetens, då omrättningarna står 

hierarkiskt över de ursprungliga rättningarna av proven. 2012 publicerade Skolinspektionen en rapport 

(Skolinspektionen, 2012) som visar på resultaten av uppdraget sedan 2009. Vad jag ser som en 

utveckling mot likvärdig betygssättning i rapporten är att lärare inte bör rätta sina ”egna” prov, vilket 

dock indirekt menar att lärare inte är opartiska vid rättningen. Det finns dock inga resultat på hur lärare 

faktiskt bedömer och betygssätter. Skolverket (2012) visar på stora skillnader i likvärdigheten vid 

betygssättning, men genomgående i rapporten dras slutsatser och hypoteser om orsakerna som inte kan 

fastställas helt. De nationella proven används åter som insynsverktyg, men också de faktiska 

slutbetygen eleverna fått, vilka indikerar att skolor i jämförelse med varandra betygssätter olikt på ett 

sätt som kan ifrågasättas. Hur man än ser på problemet så presenterar rapporten inget om hur 

lärarprofessionen faktiskt betygssätter en viss nivå av kunskap, utan visar på en mängd olika tänkbara 

förklaringar till att betygssättningen inte är likvärdig. Jag kan för nöjes skull exemplifiera ett 

alternativt steg mot insyn i konjunkturen för likvärdig betygssättning, som kan granskas av 

skolmyndigheter i dagens skolsystem, om det är vad stat och skolmyndigheter söker. Ponera att lärare 

fick några matematiska lösningar utskickade. Lösningarna skulle kunna vara autentiska elevlösningar 

från föregående års nationella prov, alternativt skulle man kunna ”offra” en elev som får göra proven 

ett par veckor före resterande elever i landet. Lösningarna rättas sedan individuellt av alla verksamma 

lärare i landet. Lärarna sätter betyg på lösningarna och redovisar sina svar via en web-baserad 

plattform. Stat och skolmyndigheter skulle då få indikationer på hur varierat hela Sveriges 

lärarprofession betygssätter en och samma uppgift. Då alla betygssättande lärare genomför detta, 

skulle ett ”mått” på likvärdighet göras synligt, utan större omständigheter. Metoden skulle naturligtvis 

inte lösa problematiken med likvärdig betygssättning, men konjunkturen skulle synliggöras, vilket kan 

tänkas vara en förutsättning för vidare arbete. 

                                                      
17 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Skolinspektionen-kontrollrattar-35-

000-nationella-prov/ 
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Illustration 8: Genom att alla lärare i landet bedömer/betygssätter samma uppgifter, får man ett ”mått” 

på hur statusen för likvärdig betygssättningen är i landet. Uppgiften och lösningen är hämtad ur (Alm et 

al., 2010 s. 92-93) 

Hur man sedan skall arbeta för att undvika en skrämmande bild som "30 % A, 15 % B, 40 % C och 15 

% D" får analyseras fram, efter att mönster gjorts synliga i vilka uppgifter som genererar olikvärdig 

betygssättning. Denna väg är för mig mycket mer logisk och "säker" än att bara famla i mörkret och 

peka på neonskylten som blinkar "LIKVÄRDIG BETYGSSÄTTNING". Antagligen finns det ännu 

bättre metoder som kan forskas fram. Vad som vill sägas med detta är att stat och skolmyndigheter 

kanske ska se över alternativa vägar i jakten på en högre nivå av likvärdighet vid betygssättning. 

Ambitionen att i ett decentraliserat skolsystem få en likvärdighet i betygssättning kan i grunden tänkas 

vara naiv, då likvärdighet som fenomen är en etisk fråga som grubblats på sedan begynnelsen. Att 

Sverige än dock strävar mot likvärdighet i betygssättning under rådande omständigheter i ett 

decentraliserat skolsystem, kanske speglar Sveriges emancipatoriska drömmar, i subsystematiska 

värdegrunder som bubblar i ett Sverige som kan tänkas vara väl i framkant när det gäller jämställdhet. 
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