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Bakgrund:   

Bakgrunden till vår uppsats grundar sig på frågan vem skolan egentligen 
är till för. Vi tog sedan vår utgångspunkt i en föreläsning av Sir Ken 
Robinson ”Changing Education Paradigms”. För att smalna av vårt 
forskningsområde valde vi att inrikta oss mot betyg och dess 
konsekvenser. 

 
Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför betyg existerar, vad vi 
betygsätter och hur det påverkar elever att bli betygsatta.  

 
Metod: 

Metoden som använts i uppsatsen är en diskursanalys, där olika utdrag 
ur olika artiklar och publikationer (regering, skolminister, 
självhjälpsbok) analyseras utifrån två teoretiker och två forskare.  

 
Resultat: 

I vår analys av vårt valda material framkommer en relativt 
oproblematisk syn på kunskap och betyg, som innebär att fakta är fakta 
oavsett perspektiv. Analysen visar också att uppfattningen om betyg 
inte stämmer överens med forskningen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I en föreläsning kallad “Changing Education Paradigms” av en känd talare, forskare 
och utbildare, Sir Ken Robinson, talar han om hur skolan som den nu är utformad, och 
hur den baserar sig på en modell från upplysningstiden. På den tiden var det 
kontroversiellt att låta arbetarklassbarn gå i skolan, delvis för att den bekostades genom 
skatter, men också för att man inte ansåg att de kunde lära sig akademiska förmågor 
och kunskaper. Men i och med uppkomsten av industrisamhället ökade behovet av 
utbildad arbetskraft, och i tidens anda började även barn utbildas enligt den industriella 
modellen; de ordnas i klasser utifrån hur gamla de är (tillverkningsdatum) och testas 
mot en specifik tankemodell (deduktiv förmåga och kunskaper om klassiker). Därefter 
kan de, enligt Robinson, sorteras i två fack: akademisk och icke-akademisk. Han menar 
också att vi måste röra oss från denna modell och inse att människor inte är mekanismer 
utan levande varelser som grundar sig i känslor, och att alla människor kan vakna upp 
till vad som finns inom dem, under rätt förutsättningar. Även i Death Valley växer 
vårblommor när det regnat. Vår utgångspunkt för denna uppsats blir därför frågan om 
vem skolan är till för.  

Om syftet med skolan är att lära för livet och inte för skolan, att förbereda elever för 
framtiden, hur kommer det sig då att man satt selektion i system? Med selektion menar 
vi att elever som får höga betyg tar trappan upp i utbildningsväsendet, medan de som 
får låga betyg tar trappan ner. De som i grundskolan har många MVG eller A kan 
komma in på teoretiska program medan de med fler G eller E kommer in på mer 
praktiskt lagda program. Detta behöver i sig inte vara något problem. Människor är 
olika och har olika intressen och färdigheter. Men vad händer med en elev som genom 
låga betyg tror att den är svag och inte kan eller vill lära sig? Är bildning bara till för 
dem vars sociala bakgrund och kulturella kapital tillåter det? Och vilken typ av bildning 
får de elever som fått höga betyg? Detta är frågor som uppkommit hos oss efter den 
föreläsning som redogjorts för ovan. Därför vill vi i denna uppsats undersöka betygens 
betydelse för, inte bara elever och lärare, utan också samhället i stort, och kommer att 
ta vår utgångspunkt i den rådande kunskapssynen inom den skolpolitik som förs och 
dess reproduktion i andra medier. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka betygens betydelse i skolan utifrån ett 
samhälleligt och ett vetenskapligt perspektiv, samt att problematisera incitamenten till 
varför betyg sätts och vad lärare betygsätter. Följande frågeställningar kommer att 
undersökas: 

• Vilka uppfattningar om betygs existens framkommer i den samhälleliga 
diskursen om skolan?  

• Vilken kunskapssyn framträder i den samhälleliga diskursen kontra den 
samlade vetenskapen om betyg och lärande? 

• Vilken effekt kan betyg och bedömning ha på elever i deras prestationer, 
självbild och sina framtidsutsikter? 

1.3 Begreppsutredning 
Här följer en redogörelse för några begrepp som förekommer i uppsatsen och som kan 
behöva förklaras, då de kan vara ovanliga eller då betydelsen av dem kan skifta 
beroende på sammanhang. 

Med samhälle menar vi i den här uppsatsen myndigheter, regering, publikationer av 
olika slag och den offentliga debatten (tidningar, etc). Det samhälleliga perspektivet 
skiljer sig därmed från det akademiska (eller vetenskapliga) som avser vetenskapliga 
artiklar, rapporter, avhandlingar och böcker skrivna av forskare. 

Ordet diskurs kan betyda lite olika saker beroende på sammanhanget. I ett lingvistiskt 
sammanhang ges ordet diskurs ofta en ganska snäv betydelse som “sjok av skrivet eller 
talat språk [...] utan koppling till det sammanhang i vilken den ingår” (Bergström & 
Boréus, 2005, s. 307). En vidare betydelse av ordet diskurs innefattar även social 
praktik, dvs. där textens tillkomstsammanhang tas i beaktande. I en annan definition, 
av Winther Jørgensen och Philips (2000), beskrivs diskurs som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen” (s. 7).  

När vi talar om diskursiv reproduktion avses vilken tankevärld en text eller ett yttrande 
reproducerar, dvs. vilken diskurs de lutar sig mot.  

Formativ bedömning är en form av bedömning som sker genom fortlöpande feedback 
med varje elev, till skillnad från summativ bedömning som sker i slutet av varje 
moment och kurs och som ofta innebär betygsättning. 

En dikotomi innebär att två delar är ömsesidigt uteslutande, en tudelning där något bara 
kan tillhöra ena eller andra kategorin. En falsk dikotomi är en tudelning av något som 
egentligen är en flytande skala.  
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1.4 Lagar och myndigheter 
 

Skollagen om betyg 

Enligt skollagen 17 § står det att läsa att betyg ska sättas och att rektorn har 
huvudansvaret på skolan för att lagen om betyg efterföljs. Det finns inga förklaringar 
till varför eleverna betygsätts. Elever har dock rättigheten att få veta vad betygen 
grundar sig på, men det finns ingenting som förklarar lagen om varför betygen används, 
bara att de ska användas. 

Skolverket 

I Skolverkets kunskapsöversikt (2009) rapporteras om sjunkande skolresultat, i bland 
annat läsförståelse, naturvetenskap och matematik, sedan mitten av 1990-talet då det 
nya mål- och resultatstyrda betygssystemet infördes. Samtidigt har Skolverket “tvingats 
avvisa betygen som en användbar informationskälla vad gäller förändring av nivån på 
kunskaper och färdigheter inom olika områden” (s. 78), och håller det för sannolikt att 
nivån på betygen från 1998 och framåt snarare visar på “varierande grader av 
betygsinflation än för faktiska förändringar av kunskaper och färdigheter” (s. 78). 
Betygen hålls därmed inte fram som ett säkert mått på vad en elev egentligen kan, men 
däremot som ett viktigt medel för urvals- och informationssammanhang. 

Socialstyrelsen - Social rapport (2010) 

För att gå lite djupare i frågan kring effekten av betyg ville vi veta hur  barn som inte 
har en social trygghet eller de barn som ur samhällets syn är de mest utsatta – hur de 
blir påverkade av betyg. Ur rapporten framgår det att om barn från lågutbildade familjer 
får bra betyg är det gynnsamt, men det vanligaste är motsatsen och det kan leda till 
förödande konsekvenser för barnen. Rapporten påvisar att de barn som får låga eller 
ofullständiga betyg kan få framtida psykosociala problem. Dessa barn löper i större 
utsträckning risk för att hamna i bland annat missbruk, självmordsbeteende, 
kriminalitet, bidragsberoende m.m. Rapporten visar oss en koppling mellan betygens 
betydelse och hur de påverkar barnens framtidsutsikter. Detta menar vi är en viktig 
aspekt att ha med i diskussionen om skolans påverkan på elevers självbild. 
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2 Tidigare forskning 

Vi kommer här att redogöra för vad aktuell forskning säger om bedömning, 
betygsättning, maktförhållanden och betygens effekter.  

2.1 Bedömning och betygsättning  

Andreasson & Carlsson - Elevdokumentation (2012) 

Skollagen stipulerar att vi ska betygsätta elever, men det finns en osäkerhet över vad 
som bedöms och betygsätts enligt Andreasson & Carlsson (2012), som ger en inblick i 
vad lärare kan betygsätta. Skriftliga omdömen, menar de, kan utformas som 
betygsliknande dokument, men får inte likställas med ett betyg. Det framgår inte hur 
vanligt det är att lärare betygsätter beteende framför ämneskunskap; det lyfts endast 
fram som en problematik i bedömning och betygsättning. Ansvarskänsla, motivation, 
medvetenhet och självständighet är till synes de mest uppskattade egenskaperna att 
besitta som den gode eleven, menar Andréasson & Carlsson (2012, s. 129).  

2.2 Betygsättning och makt 

Carina Vretlund – ”Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungligheter, vi andra 
typ sket dom i” (2011) 

Resultaten av en studie av Vretlund belyser en inbyggd maktrelation mellan 
betygsättande lärare och elever. Att eleverna i samtal med sin lärare tillfrågas om deras 
ambitionsnivå och att ansvaret förläggs på dem själva är en naturlig utveckling i en 
diskurs där individens ansvar väger tyngst. Det framkom också att denna maktrelation 
inte fanns mellan elev och SYV-konsult, som i stället såg eventuella problem som 
skolrelaterade. Den roll som eleverna i studien blivit tilldelade tros bero på den 
dominerande narrativen om den svage eleven, en roll som eleverna själva vänder sig 
mot, och i stället menar att det är skolans organisation och otillfredsställande kontakt 
med tidigare lärare som bidragit till deras tilldelade roller. Denna studie visar på den 
makt-asymmetri som uppstår mellan lärare och elev då betyg ska sättas, och väcker 
frågan om vad som egentligen betygsätts. Här uppstår en krock mellan skilda intressen, 
samhällets och elevens, med läraren i mitten.  

2.3 Betygsättningens effekter 

Ann-Sofi Wedin – Lärares arbete och kunskap: relationer, undervisning och betyg (2010) 

I denna fältstudie undersökser Wedin bland annat hur lärare uppfattar betygsystemet 
och hur de hanterar betygsättningen av elever. I studien, som är en så kallad observju1 
framträder två lärare på grundskola och deras erfarenheter. I Wedins redogörelse 
framkommer av lärarna att införandet av det nya betygsystemet 1994 på ett vis gjorde 
deras arbete enklare, men samtidigt har arbetsbördan ökat i och med kravet i läroplanen 
(Lpo94) på att alla elever skall uppnå godkänt i basämnena (så kallade “skall-satser”). 

1 En kombination av intervjuer och observation 
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Detta har inneburit en anpassning från lärarnas sida. Wedin nämner ett antal strategier 
som hon funnit att lärarna använt sig av för att hantera betygsystemet. För det första 
används kontinuerliga förmaningar från lärare till elev om vad som behöver göras för 
ett visst betyg; eleverna förmanas att ta tag i en uppgift eller att ta kontakt med läraren. 
För det andra används ledsagning genom att elever som riskerar underkänt betyg får 
“all hjälp man kan begära och mer därtill för att klara sig” (s. 99). Om en elev efter ett 
prov ligger ett par poäng under gränsen för godkänt kan de få ta det muntligt efter 
lektionen för att därigenom erhålla godkänt. För det tredje anpassar lärarna systemet 
efter rådande förhållanden. Elever som aspirerar på högsta betyg, men som pga. 
missade uppgifter på lägre nivå, kan riskera underkänt betyg. Lärarna måste därför på 
olika sätt anpassa sig efter situationen och “riva av” vissa uppgifter som en ren 
formalitet pga. kravet att alla lägre uppgifter måste klaras av först. För det fjärde ägnas 
förberedelser inför nationella prov med eleverna för att de ska veta vad som förväntas 
av dem. Detta sägs vara av omsorg för eleverna. Man vill ge dem de bästa 
förutsättningarna för att bli godkända. Slutligen arbetar lärarna med förankring av 
betygen hos eleverna genom kontinuerliga betygsamtal, för att inte betyget ska komma 
som en överraskning för eleverna i slutet av terminen. Dessa samtal slutade ofta i 
samstämmighet, något man kan problematisera och ifrågasätt, vem som sitter på 
kunskapen och vad eleverna egentligen har att säga till om? 

Helena Korp – Hur, vad och varför (2011) 

I den forskning som presenteras här framgår det att lärare betygsätter beteende 
(t.ex. ambitiös), även då detta inte är ett kunskapsmål. Korp belyser problematiken med 
bedömning och betygsättning som baseras på personliga egenskaper, som exempelvis 
kön och social bakgrund. Vidare synar hon normrelaterade bedömningar, när läraren 
inte bedömer vad eleven kan, utan jämför vad eleven kan i förhållande till de andra 
eleverna. Hon påpekar också att det finns risker med att göra omdömena mer 
betygsliknande, då det kan ha en negativ inverkan på elevers inställning till skolarbete 
och deras fortsatta kunskapsutveckling. Också deras bild av sig själva kan förstärkas av 
att vara framgångsrik, svag eller något däremellan. 

Anna Sjögren – Betygsatta barn - spelar det någon roll i längden? (2010) 

Sjögrens studie visar att effekterna av att betygsätta barn från lågutbildade respektive 
högutbildade föräldrar kan vara positiva. Under åren 1954-74, som studien är baserad 
på, finns det perioder då eleverna inte har fått betyg i låg- och mellanstadiet (efter 70-
talet) och perioder när eleverna har fått betyg. Genom diagram har hon synliggjort 
resultat över hur många som vidareutbildade sig av de betygsatta barnen och de barnen 
som inte blev betygsatta. Undersökningen visar att betyg i någon mån kan gynna flickor 
som kommer från lågutbildade föräldrar och pojkar från högutbildade föräldrar. Dock 
saknar undersökningen information om de elever med föräldrar som helt saknar 
utbildning, eller elever vars föräldrar är okända.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoribildning grundar sig på ett antal pedagogiska teoretikers idéer om frigörelse 
och underkastelse, konformitet och kreativitet, men också på ett antal forskares 
forskning om betyg och dess effekter på elever, lärare och samhället i stort.  

3.1 Freire 

Paulo Freire (1921-1997) var en utbildare och filosof. Freires idéer om utbildning 
handlar om vad han kallar för frigörande pedagogik. Detta lyfts i hans bok Pedagogik 
för förtryckta (1976), en något förvillande översättning av titeln, då den insinuerar ett 
maktförhållande där någon grupp gör något för en annan, vilket stämmer dåligt med 
Freires idéer; en bättre översättning av originaltiteln Pedagogia do Oprimido skulle 
därmed vara De förtrycktas pedagogik (jfr. eng. Pedagogy of the Oppressed; ty. 
Pädagogik der Unterdrückten). 

Freire tar sin utgångspunkt i de egendomslösa människornas situation, och hur de ser 
på den. Han menar att de lever under ett förtryck, men som de själva inte uppfattar som 
förtryck. Därför måste de bli medvetna om detta. Detta kallar han för conscientização, 
vilket är portugisiska för “medvetandeblivande” eller “att väcka medvetenhet” (jfr. eng. 
conscientization). Han menar vidare att människan genom traditionell utbildning aldrig 
kan bli fri, därför att detta innebär att man tillämpar vad han kallar för “bank-metoden”, 
även kallat “korvstoppning” (dvs. förmedlingspedagogik), något som står i motsats till 
en problemformulerande undervisning. All utbildning där A manipulerar eller hanterar 
B leder oundvikligen till underordning, om B anser att det är normalt. Freire motsätter 
sig därmed den situation där läraren är lärandets subjekt och eleverna tomma objekt 
redo att fyllas med kunskap eftersom all kunskap kommer med ett perspektiv och en 
ideologi. Hans poäng är således att de förtrycktas befrielse är de förtrycktas egen sak, 
och att pedagoger bör arbeta med de förtryckta, inte för dem.  

Freire pratar inte om betyg direkt, men om underordning. I en traditionell pedagogisk 
situation där kunskap förmedlas av läraren (subjektet) till eleverna (objekten) och 
läraren sedan betygsätter hur väl eleverna tagit till sig kunskapen indikerar detta en 
maktordning, vilken står i motsats till Freires idéer om frigörelse och medskapande. 

3.2 Robinson 

Sir Ken Robinson är en berömd talare och utbildare och har en bakgrund som professor 
i humaniora vid University of Warwick. Vår utgångspunkt för Sir Ken Robinsons idéer 
kommer i den här uppsatsen från en förkortning av hans föreläsning Changing 
Education Paradigms (Robinson, 2010), där han i grunden är kritisk till traditionell 
utbildning så som vi känner den, som han menar är en rest från industrialismen. Den 
industriella tanken bygger på massproduktion och krav på individens konformitet. 
Robinson lyfter också fram att konformitet leder till konvergent och linjärt tänkande, 
vilket hämmar kreativiteten, och förespråkar i stället ett skolsystem som uppmuntrar 
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divergent tänkande (att se fler lösningar på ett problem), vilket han menar är en grund 
för kreativitet. 

Robinson menar vidare att skolan traditionellt prövar elever mot en specifik modell av 
hjärnan, som innebär “förmåga till deduktivt resonemang” (deductive reasoning), något 
som han menar är en rest från upplysningstiden i synen på intelligens. Detta leder enligt 
Robinson ofrånkomligen till en uppdelning av elever i akademiska och icke-
akademiska. Han ställer sig kritisk till denna uppdelning av människor i två led, mycket 
på basis av en studie i divergent tänkande bland barn, där det visar sig att nästan alla 
har denna förmåga, men att den försämras genom skolsystemet. Han menar att man i 
stället för att ställa frågan om någon är intelligent, bör ställa sig frågan hur man är 
intelligent. 

Robinson ifrågasätter liksom Freire inte betyg direkt, men ifrågasätter 
produktionsmentaliteten, dvs. det faktum att barn ordnas i klasser efter ålder, genomgår 
vissa standardiserade tester och betygsätts sedan utifrån hur väl de klarat dessa tester. 

3.3 Lundahl 

Bedömning har tidigare varit starkt kopplat till urval inför högre studier, samt arbetsliv 
som bedöms efter betyg och nationella prov, men Lundahl (2011) menar att 
kamratbedömning, framåtsyftande återkoppling och självrättning går mer i linje med 
den senaste läroplanen Lgr 11. Genom att göra eleven delaktig i det egna arbetet, 
främjas elevernas kommunikation, kreativitet, ansvar och inflytande. Samtidigt som 
skolan utvecklar en mer komplex form av lärande och bedömning, står lärarna och 
skolan under hårda kontroller och under stor press, vilket minskar chanserna att skapa 
en kreativ miljö. 

Lundahl (2011) går i spetsen för att synliggöra formativ bedömning som pedagogiskt 
verktyg vid bedömning och utvärdering. Han är lektor och docent vid institutionen för 
didaktik och pedagogik vid Stockholms universitet, och har under 10 år arbetat som 
utredare vid skolverket. Hans forskning är inriktad mot betyg, prov och 
intelligensmätningar i ett internationellt och ur ett historiskt perspektiv. Lundahl 
ifrågasätter inte betyg, men tar upp problematiken vad som betygsätts, hur en lärare 
betygsätter kunskap och hur läraren kommer fram till det. Formativ bedömning handlar 
om att tydliggöra mål och kunskapskrav, för att eleven ska känna till vad som krävs för 
att bli godkänd. Genom att få med eleven i processen, blir studenten kung över sin egen 
lärarprocess. Lundahl poängterar vikten av att skapa lektioner, uppgifter, etc, som 
synliggör lärande och att ständigt återkoppla tillsammans med eleverna, hur långt de 
kommit och vart de är på väg.  

Slutligen menar Lundahl att elever är en fantastisk tillgång för varandra och att de kan 
stödja sina kamrater i form av kamratbedömning och att hjälpa varandra i klassrummet 
som lärarresurser. I vår uppsats kommer vi använda Lundahls teorier och strategier för 
att synliggöra att det finns flera sätt att se på bedömning och hur lärare kan mäta 
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kunskap. Ordet bedömd eller betygsatt kan skapa känslan av att vara dömd eller 
stämplad, men Lundahl belyser vikten av att aktivera eleven själv i dennes skolgång.  

3.4 Stigendal 

Stigendal (2004) ställer sig inte bara frågan om hur barn ska gå i skolan, utan också 
varför. Han menar att det finns kopplingar mellan skolan, marknadsekonomin och 
förvärvsarbete. För att bli en del av (det svenska) samhället behöver du förvärvsarbeta, 
producera och konsumera. När kraven på utbildning ökar i samhället, i takt med att 
okvalificerade arbeten rationaliseras bort, framkommer problemet vad som är 
avgörande för att elever ska betraktas som framgångsrika i skolan. Stigendal vill mena 
att det är betygen som indikerar framgång, men menar samtidigt att en fixering vid 
betygen “försvårar lyssnande, förståelse och förtroende” samt “befrämjar [...] en 
objektiverande syn på eleverna” (s. 127). Därmed uppstår en motsättning mellan betyg 
som mätning av kunskap och lärande.  

I sin slutsats till kapitlet Betygens betydelser skriver Stigendal (2004, s. 139) att 
elevernas skolgång syftar till att skaffa sig en grund för att kunna leva och verka i ett 
framtida samhälle, men ifrågasätter samtidigt om betygen mäter just det. Här följer en 
förkortad sammanfattning av Stigendals problematisering av betygen: 

1) Betygen mäter inte hela den bas2 som behövs. 
2) Betygen mäter även sådant som inte ingår i själva basen. 
3) Betygen fungerar i praktiken som ett monopol på mätning av framgång i skolan. 
4) Betygen gör det i praktiken svårare för eleverna att skaffa sig den nödvändiga basen. 
5) Betygen skapar ojämlikhet mellan olika skolor (innanförskap och utanförskap). 

Betygen lyfts därför fram av Stigendal som ett trubbigt verktyg för mätning av kunskap, 
genom att de inte mäter, eller kan mäta, det avsedda på ett tillfredsställande sätt. 
Betygen skulle därför kunna jämföras med en strålkastare som belyser något specifikt, 
medan allt runtomkring osynliggörs av strålkastarens starka ljus. 

3.5 Sammanfattning  

De olika teoretiker och forskare vi nämnt här ovan tar alla upp lite olika saker, men 
något som förenar dem är ett synliggörande av en problematik kring lärandet och kring 
makt. Freire talar om ett förtryck i form av att elever utsätts för bankinlärning; läraren 
(eller samhället) representerar makten som äger rätten att lära eleverna (objekten) vad 
som man anser vara rätt och riktigt, vilket sedan betygsätts. Robinson talar om ett 
skolsystem som leder till konformt i stället för divergent tänkande, och som därmed 
missgynnar kreativiteten. Han menar också att eleverna i detta skolsystem prövas mot 
en specifik modell av hjärnan (ofta med hjälp av standardiserade prov), och vad som 
anses vara intelligens, och inte odlar varje enskild elevs kapacitet, vilket också är en 
form av maktutövande. Lundahl ifrågasätter också lärarnas och elevernas möjligheter 
till kreativitet på grund av hårda kontroller och press utifrån, och är liksom Robinson 

2 Det framgår inte exakt vad som menas med bas men vi utgår i den här uppsatsen från att allt 
inte tas i beaktande vid betygsättning, samt att irrelevanta saker återspeglas i betyget. 
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inne på ökat elevfokus, vilket skulle uppnås med formativ bedömning och färre 
standardiserade tester för att aktivera eleven (eller som Robinson säger: “waking them 
up”). Stigendal håller sig mer på en samhällelig nivå och talar om vad samhället kräver 
av eleven och vad betyg egentligen mäter. Han menar att betygen är problematiska då 
de inte mäter det som beslutsfattare har avsett dem att mäta. 

4 Metod 

4.1 Diskursanalys 
För att uppnå vårt syfte med denna uppsats kommer vi att genomföra diskursanalyser 
av olika typer av utdrag ur samhällstexter (en bok, artiklar, propositioner) och diskutera 
analysen utifrån aktuell forskning och våra teoretiska utgångspunkter i Freire, 
Robinson, Lundahl och Stigendal. På så vis vill vi synliggöra vilka diskurser texterna 
reproducerar. Vi har valt diskursanalys som metod därför att det möjliggör till analys 
av text där bakomliggande föreställningar belyses i förhållande till yttrandet. 
Diskursanalysen ligger ganska nära den kritiska textanalysen, men breddar analysen till 
att inte bara innefatta språket utan också vilka föreställningar (diskurser, ideologier) 
språket reproducerar. Detta är av vikt för att blottlägga skillnader mellan forskning och 
föreställningar.  

Ett diskursanalytiskt angreppssätt kan användas för att undersöka hur vi människor 
beskriver och namnger världen och våra erfarenheter genom studium av 
samhällsfenomen där språket har en central roll, exempelvis genom användning av 
metaforer, ordval eller grammatiska konstruktioner (Winther Jørgensen & Philips, 
2000; Bergström & Boréus, 2005). Diskurserna får sedan ”konsekvenser för vad som 
antas vara sant och möjligt” men också ”avgöra vad som ses som normalt och rätt” 
(Sjöberg, 2013, s. 82). Det diskursanalytiska angreppssättet grundar sig ofta i att 
verkligheten på olika sätt är konstruerad (historiskt, kulturellt, socialt). Därmed kan 
man hävda att det som anses vara sant och riktigt går att utmana och betrakta som 
föränderligt. 

Diskursanalysen som verktyg kan därmed användas för att synliggöra maktstrukturer. 
När vi som människor beskriver och namnger världen utövar vi också makt och gör 
anspråk på vad vi menar är sant, exempelvis genom betygsättning eller benämning av 
elevers sätt att vara. ”Maktpraktiker handlar därför […] om att forma ’godtagbara’ 
beteenden och tankemönster i samhället genom disciplinerade maktpraktiker, och 
därigenom även ’godtagbara’ individer” (Sjöberg, 2013, s. 84). I vår analys av 
regeringen och skolministern, men också av A i alla ämnen, vill vi på så vis synliggöra 
vilken sanning som framkommer om vad kunskap och människor är.  
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4.2 Material 
I det material vi tänker analysera ingår olika typer av utdrag av offentliga texter. För att 
göra det hela hanterbart och överblickbart har vi valt att dela in texterna i tre 
huvudkategorier. Den första kategorin innefattar utdrag från skriftliga uttalanden om 
betyg, kunskap och elever av regeringen och skolminister Jan Björklund. Den andra 
kategorin innefattar utdrag ur A i alla ämnen, en fackbok om hur man når högsta betyg 
i alla ämnen. Författaren till boken är en läkare, forskare, egenföretagare, föreläsare och 
en före detta toppelev. Den sista kategorin innefattar delar ur olika tidningsartiklar 
publicerade på nätet som handlar om betyg och betygsättning i skolan. Kategorierna 
kommer att analyseras och diskuteras i den ordningen. I vår diskursanalys kommer vi 
att försöka analysera fram vilka diskurser och förutfattade meningar om betyg och 
kunskap som utdragen reproducerar. Vi kommer sedan ställa detta mot forskningen och 
våra teoretiska utgångspunkter. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I vår studie behandlas endast icke aktiva deltagare, offentliga uttalanden och 
publikationer, varför några etiska ställningstaganden enligt Vetenskapsrådets etiska 
principer (2002), här är av mindre relevans.  

5 Analys 

Analysen kommer att bestå av ett antal citat från olika källor och kan delas upp i tre 
kategorier: uttalanden från regeringen och skolminister Jan Björklund, A i alla ämnen, 
samt en tidningsartikel om synen på betyg i skolan. Ord som vi anser viktiga för 
analysen kommer att stå i fet stil. Före varje citat vi valt ut ges en kortare förklaring 
varifrån citatet är taget och vad artikeln i stort handlar om.  

5.1 Regeringen och skolminister 

Tydliga krav 

Vi kommer i detta avsnitt analysera ett antal citat tagna från regeringens hemsida samt 
uttalanden av skolminister Jan Björklund. Citaten handlar om betyg, men också 
kunskap och elevsyn. Det första citatet är hämtat från en sektion som heter frågor och 
svar och handlar om syftet med införandet av den nya betygskalan. Där står att läsa: 

“Många fler elever kan nå skolans kunskapsmål om kraven görs tydliga, elevernas 
kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, resultaten kommuniceras med 
hemmen och stöd sätts in tidigt.“3 

Det verkar här finnas en föreställning att kraven för kunskapsmålen tidigare varit 
otydliga, och att det är därför elever inte nått upp till dessa mål. Vidare kan vi i 

3 http://www.regeringen.se/sb/d/10238 
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ovanstående citat läsa att elevernas kunskaper ska följas upp kontinuerligt och 
utvärderas, därmed skulle det inte ha genomförts ordentligt tidigare, vilket man nu vill 
göra ändring på. Om resultaten också kommer föräldrarna till del, skulle fler nå skolans 
kunskapsmål. Detta uttalande kan tolkas som att föräldrarna tidigare undanhållits 
information, men att nu regeringen vill göra elevernas resultat mer öppen för 
granskning. Stöd för elever som är i behov av det är enligt skollagen en rättighet som 
elever redan har och har haft länge. Regeringen verkar vilja göra gällande att tidigare 
betyg skulle styra eleverna i en viss riktning, och att de behöver kontrolleras. En 
maktordning framträder där skolan (dvs. den beslutande makten) måste tydliggöra krav, 
följa upp, utvärdera och kommunicera elevers resultat. Eleven ses som ett tomt blad 
redo att fyllas med kunskap.  

När vi ställer detta yttrande om tydligare krav, kontroller, utvärderingar och rapporter 
till föräldrarna mot Lundahls (2011) tankar om elevens delaktighet och makt i sin 
utbildning, blir det uppbart att dessa två synsätt blir till varandras motsatser. I 
Björklunds uttalande kontrollerar kraven eleven; utvärderingar och föräldrar blir de 
som styr elevens utbildning, inte en elev som av fri vilja tar ansvar för den egna 
kunskapsutvecklingen. 

Betygens allvar 

I en artikel ur Svenska Dagbladet står att läsa ett uttalande av skolminister Jan 
Björklund om en av effekterna av införandet av betyg i lägre åldrar. 

“- Föräldrarna ska ha rätt till väldigt tydlig information om hur det går för eleverna, 
och eleverna tar skolan på större allvar om det finns betyg. Det är två viktiga 
argument för att flytta ned betygen i fyran” 4 

Liksom i regeringsuttalandet ovan verkar Björklund vilja trycka på att informationen 
tidigare varit bristfällig genom yttrandet att föräldrarna har rätt till “väldigt tydlig 
information”. Det är intressant att han i samma mening lyfter frågan om “betyg”. 
Innebär betyg tydliggörande av information? Han framhäver en hegemonisk5 sanning 
när han säger att “eleverna tar skolan på större allvar om det finns betyg“, dvs. eleverna 
förstår inte (otydliga krav); eleverna kan inte eller vill inte (allvar). De måste 
kontrolleras, och betygsättningen är metoden. Att föräldrarna ska har rätt till väldig 
tydlig information, kan tolkas som att också föräldrarna enligt Björklund har en stor 
kontrollerande funktion, vilket i sin tur skulle leda till att barnen engagerar sig mer i 
skolan.  

I den diskurs som Björklund här lutar sig mot verkar eleven inte ses som en person som 
är naturligt nyfiken på livet och lärandet utan behöver tyglas (eller underordnas) för att 

4 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-vill-ha-betyg-fran-arskurs-fyra_7624428.svd 
5 Här ungefär ’i ledande position’. Personer i privilegierade positioner kan uttala sina sanningar, 
men som inte behöver vara sanna för de icke-privilegierade. 

11 
 

                                                        

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-vill-ha-betyg-fran-arskurs-fyra_7624428.svd


 

lära sig något. Denna syn på elev och kunskap går stick i stäv med Freires (1976) idéer 
om frigörande och problemformulerande undervisning.  

Betyg, kunskap och krav 

I en publikation av Utbildningsdepartementet (2010) utreder en arbetsgrupp införandet 
av betyg från årskurs 6 och konsekvenserna av detta. Arbetsgruppen kommer bland 
annat fram till följande: 

“Betyg i tidigare årskurser i den obligatoriska skolan ger, enligt arbetsgruppens 
bedömning – tillsammans med den information som ges till elever och föräldrar i 
utvecklingssamtalet, den individuella utvecklingsplanen med omdömen – ökade 
möjligheter till en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. En 
ytterligare effekt av att införa betyg tidigare är att det ställs tydligare krav på rektorer 
och lärare att vidta åtgärder för de elever som har kunskapsbrister och som behöver 
särskilt stöd i sin kunskapsutveckling. Arbetsgruppen anser att tidigare betyg bidrar 
till att skapa förutsättningar för att fler elever ska nå en högre måluppfyllelse än i 
dag.”  (Regeringskansliet, Ds 2010:15) 

I citatet lyfts tre saker fram och hålls för sanning genom sättet de är formulerade. För 
det första ges betyg i sjätte klass möjlighet till “systematisk uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling”, detta tillsammans med övrig information. Men som nämnts ovan 
i avsnittet om bedömning och betygsättning, skriver Skolverket i sin kunskapsöversikt 
(2009) att de “tvingats avvisa betygen som en användbar informationskälla vad gäller 
förändring av nivån på kunskaper och färdigheter inom olika områden.” Man kan därför 
ställa sig frågan, hur kom man fram till att betygen skulle få denna avsedda effekt? 

För det andra går det att utläsa att effekten av tidigare betyg är att kraven på rektorer 
och lärare att sätta in särskilt stöd ökar. Det verkar alltså finnas en föreställning om att 
lärare och rektorer inte sätter in (tillräckligt med) särskilt stöd till elever med 
kunskapsbrister, utan behöver tvingas till det, och metoden för detta är betyg. Betygen 
är alltså tänkta att synliggöra kunskapsbrister hos elever, trots att betygen enligt den 
forskning som presenterats visar att den positiva effekten av betyg endast är marginell 
och gynnar de redan högpresterande eleverna. Också Stigendals (2004) 
problematisering av betygens funktion står mot regeringens antagande att betygen 
mäter det de är tänkta att mäta. Och om betygen inte enbart mäter den tänkta kunskapen, 
utan också andra aspekter av eleven, vad får det för konsekvenser för de elever som 
behöver hjälp i sitt fortsatta lärande?  

För det tredje kommer arbetsgruppen fram till, och anser, att tidigare betyg skulle bidra 
till ökad måluppfyllelse än idag. Det är svårt att dra några slutsatser här om hur 
arbetsgruppen kommit fram till denna slutsats, men som redan nämnts finns det inte 
mycket stöd i forskningen för att införandet av betyg i lägre åldrar skulle få en positiv 
effekt på måluppfyllelsen. 

Betygens sorterande funktion 
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Följande citat är tagna ur en artikel i Lärarnas Nyheter, 9 frågor till Jan Björklund. Vi 
har valt ut två av dessa nio frågor och svar för analys. När denna intervju genomfördes 
hade det nuvarande betygssystemet ännu inte introducerats. Dock är det dåvarande och 
nuvarande av samma typ, dvs. mål- och resultatinriktade betygssystem. Anledningen 
till att vi valde ut just dessa två är för att de handlar om betyg och därför är av relevans 
för vår undersökning. I det första citatet svarar Björklund på frågan vad skillnaden 
mellan betyg och betygsliknande skriftlig information är: 

“– Betyg följer en nationell standard, vi har en nationellt utformad betygsskala och 
gemensamma nationella kriterier. Betygen har rättsverkan, och påverkar när elever 
söker vidare.  

– Den skriftliga informationen är bara till för att informera föräldrarna om hur deras 
barn ligger till. Det finns inga förbud mot hur dokumenten får utformas.” 6 

Här erkänns betygens funktion som en sorts valuta genom deras rättsverkan. 
Slutbetyget som en elev får påverkar deras framtidsutsikter vad gäller vidare studier. Ju 
högre betyg desto mer är det värt. Tanken här verkar vara att systemet med betyg 
fungerar och mäter det avsedda, eftersom den skriftliga informationen “bara” ska 
fungera som information till föräldrarna om hur deras barn ligger till. Men genom att 
tillkännage att den skriftliga informationen är till för att informera, erkänns samtidigt 
att betygens funktion för detta inte är tillräcklig, vilket Stigendal (2004) problematiserar 
och menar är kontraproduktivt då betygen kan försvåra inlärning. 

Betygens betydelse för individen 

I det andra citatet från samma utfrågning svarar Björklund på frågan om omdömen 
som “icke godkänd” riskerar att bli en stämpel på barn, med tanke på att barn 
utvecklas i olika takt och därför också lär sig läsa och skriva i olika takt. 

“– Det är ju därför vi har utvecklingssamtal och skriftlig information. Eleverna lär sig 
olika fort och föräldrarna vill veta hur just deras lille Kalle lär sig. Skolan ska inte ha 
rätt att hemlighålla viktig information för föräldrarna.” 7 

Björklund undviker frågan om betygen riskerar att bli en stämpel på barn, och styr i 
stället in svaret på utvecklingssamtal och skriftlig information. Björklund lämnar inget 
utrymme i sitt svar huruvida det påverkar barnets identitetsbild positivt eller negativt. 
Man kan därför tolka hans yttrande som att betyg är något ofrånkomligt, att betygen 
mäter det de är tänkta att mäta, och att samtal och skriftlig information sålunda är till 
för att förklara varför en elev fått ett betyg. Björklunds yttrande stärker, på elevens 
bekostnad, skolans och föräldrarnas makt över elevens resultat. 

Akademiker eller icke akademiker 

6 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2007/02/15/9-fragor-jan-bjorklund 
7 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-vill-ha-betyg-fran-arskurs-fyra_7624428.svd 
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Följande citat är hämtad ur Svenska Dagbladet, men har också varit en del i ett eller 
flera av Björklunds tal. 

“Alla ungdomar vill inte bli akademiker, alla kan inte bli akademiker och samhället 
fungerar inte om alla är akademiker.” 8 

Det går naturligtvis inte att med säkerhet säga vad Björklund menar när han säger 
akademiker, men troligen avses personer som avlagt en (minst treårig) examen på 
högskola eller universitet. Uttalandet är intressant därför att han delvis gör en retorisk 
poäng genom upprepning, samt att det förefaller vara ett straw-man argument9, där han 
i så fall skulle mena att andra hävdar detta och söker därför att slå hål på denna 
föreställning. Det går dock att ifrågasätta om någon någonsin har hävdat att alla vill, 
kan eller ska bli akademiker. Björklund verkar därmed mena att det finns akademiker 
och därmed också icke-akademiker, vilket skulle kunna förklara varför betyg i lägre 
åldrar hålls fram som viktigt i den diskurs som reproduceras i detta avsnitt; antingen 
ska alla bli akademiker, eller så har han rätt – alltså en falsk dikotomi, en uppfattning 
som Robinson menar är en myt som vi bör slå hål på, och i stället fokusera på individers 
enskilda behov och förmågor. Robinson avvisar inte akademisk förmåga, men 
ifrågasätter tudelningen akademisk och icke-akademisk.10  

När Björklund säger att samhället inte fungerar om alla är akademiker går det att utläsa 
ett rättfärdigande av den rådande modellen av skolan som producent av utbildad 
arbetskraft. Stigendal visar på ett samband mellan skolan, marknadsekonomin och 
förvärvsarbete, vilket skulle kunna få oss att förstå Björklunds uttalande om att 
samhället inte skulle fungera om alla är akademiker, även om ingen hävdat det.  

5.2 A i alla ämnen  

Synen på intelligens 

Boken A i alla ämnen av Raman Mehrzad är en uppföljare och omarbetad version av 
storsäljande MVG i alla ämnen och han har fått namnet betygsguru efter boksuccén. 
Anledningen att vi valt att ta med hans bok i vår undersökning är bland annat bokens 
popularitet; den kan därigenom tänkas ge en inblick i en allmän, samhällelig diskurs 
om betyg när den dras till sin spets. Dessutom menar vi att boken i mångt och mycket 
speglar regeringens syn på kunskap och elever. Men för att hålla oss inom studiens 
gränser har vi valt att ha med fem citat tagna ur olika kapitel ur boken, som vi anser är 
extra intressanta för vårt syfte. Det första citatet belyser ett ställningstagande gällande 
intelligens:   

8 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/chatt-med-jan-bjorklund_7613570.svd 
9 Även kallat ”halmdocka”. 
10 Se bild 1 under bilagor. 
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“Du behöver inte vara ett geni för att lyckas 
Du behöver inte vara smartast i världen för att nå toppen. Jag har aldrig själv varit 
ointelligent, men jag är inte heller någon Einstein.” (s. 21) 

Vad som är särskilt intressant i detta citat är för det första användandet av ordet geni. 
Ordet används ofta skämtsamt som en del av den allmänna diskursen om någon som 
verkar utöver det vanliga intelligent. Återkopplar vi här till Robinson, finns intelligens 
i oändliga varianter, och är inte något som antingen finns där eller ej. Det Robinson 
menar ofta avses med intelligens är just deduktivt resonemang (eller abstrakt tänkande). 
Det är rimligt att anta att författaren här tar genialitet eller intelligens som något givet, 
men att en eventuell brist på detsamma går att kringgå, och använder sig själv som 
exempel. Författaren inordnar sig själv under denna skala av intelligent kontra 
ointelligent, och har därmed, enligt Freire (1976), underordnat sig själv systemet genom 
att han ansett att manipulation av A över B är normalt, samt att hans typ av intelligens 
har fungerat väl med skolans modell av intelligens och lärande. 

Att lära för betyg 

I nästa citat kommenterar författaren ett enligt honom vanligt yttrande som många 
människor suckar över. Samma personer, ponerar han, ger ett varnande finger åt yngre 
släktingar att sköta skolan och inte göra samma misstag som de: 

“Åh jag önskar att jag hade pluggat mer i skolan och fått bättre betyg!” (s. 25) 

Yttrandet är intressant, inte bara därför att det uttrycks ånger, utan därför att betygen 
står i centrum här. Det som kan ses som problematiskt med detta uttryck är varför någon 
anser sig ha behövt plugga mer. Det hypotetiska yttrandet uttrycker ånger för sina 
betygs skull, inte för förlorad kunskap eller personlig utveckling. Möjligen sätts ett 
likhetstecken mellan betyg och kunskap. Möjligen ser man betygen, som tidigare 
nämnts, som en typ av valuta för en bättre framtid. På så vis går att skönja den diskurs 
om skolan, kunskapen och betygen som återspeglas i Björklunds uttalanden, och som 
står i motsättning till Stigendals (2004) syn på betygens funktion, Lundahls (2011) 
forskning om betydelsen av formativ bedömning, och Freires (1976) idéer 
bankundervisning och underordning. Även Robinson menar att denna uppdelning av 
akademisk och icke-akademisk får konsekvenser för de individer som inte passade in i 
skolan, och som därmed tror att de är mindre smarta än de som passar in.  

Betyg som garant för kunskap 

I föregående citat framträder en syn på (bättre) betyg som något eftersträvansvärt och 
inte kunskap i sig. I ett stycke i kapitel 2 om motivation skriver författaren att många 
elever väljer universitetsprogram efter vad de kan läsa och inte vad de vill läsa, och 
menar att man med högsta betyg i alla ämnen kan välja i princip vilket program som 
helst. Betygen blir därför, som tidigare nämnts, till en sorts valuta. Följande citat 
verkar dessutom förstärka denna bild av att kunskaper är detsamma som det betyget 
visar.  
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“Dessutom behövs kunskaper inom alla yrken – kunskaper du garanterat har om 
du fått A i alla ämnen.” (s. 31) 

Författaren verkar här vilja gå så långt och säga att betygen garanterar att du har 
motsvarande kunskaper. Det går dock att ifrågasätta om det går att sätta detta 
likhetstecken mellan betyget A i alla ämnen och motsvarande kunskaper, då det enligt 
Stigendal (2004) finns en motsättning mellan lärande och mätning av kunskap, vilket 
lämnar oss med frågan: vilken kunskap?  

Elevens underkastelse  

Följande citat är taget ur kapitel 5 i boken och handlar om hur man utnyttjar sin 
lektionstid. Citatet är intressant därför att det visar på både en särskild kunskapssyn 
och elevsyn. Det handlar inte om betyg, men likväl indirekt därför att det är på vägen 
mot ett (bra) betyg: 

“På dina lektioner får du allt serverat - precis som på en restaurang där du får maten 
serverad och slipper handla, laga den och duka bordet. Du kommer bara in och äter. 
Det är likadant med skolan. Skillnaden är bara att du inte betalar för något där, du sitter 
bara tillbakalutad på din stol och lyssnar på alla kunskaper som läraren serverar 
dig. Därför ska du göra som du hade gjort på en restaurang: i stället för att sitta 
okoncentrerad och uttråkad på lektionerna ska du ta in all gratiskunskap med 
hull och hår. För visst skulle du aldrig komma på tanken att gå till en restaurang, 
beställa mat och sedan åka hem och laga ihop något själv?” (s.52) 

Skolan jämförs här med en restaurang, och kunskap är mat (som dessutom är gratis). 
Ur texten går att utläsa en syn på kunskap som något givet, evigt och sant. Allt eleven 
behöver göra är att ta till sig av den “med hull och hår”. Här ges ingen diversifierad bild 
av kunskapen, att kunskap kan komma med olika perspektiv. Författaren verkar med 
andra ord förespråka total underkastelse, oavsett vilken kunskap som presenteras av 
läraren, och hur den presenteras. Han verkar även mena att elever som är 
okoncentrerade eller uttråkade är det därför att de valt att vara det, och att de bara 
behöver sluta med det för att nå framgång. Varken kunskap eller orsaker 
problematiseras. Denna syn på kunskap och elever går rakt emot den som Freire (1976) 
förespråkar. Eleven kan inte bli fri och ifrågasätta makten i traditionell utbildning, 
särskilt inte om eleven helt och fullt underkastar sig densamma. Ifrågasätter eleven 
makten (den givna kunskapen och ordningen) riskerar den sänkt betyg. Därför 
förespråkar författaren här ett framgångsrecept för den som vill uppnå A i alla ämnen 
oavsett vad det betyder eller kostar. 

Fördelaktigt uppförande 

Nästa citat belyser vikten av personlig karisma på vägen mot ett högt betyg. Det är 
intressant därför att synen på kunskap och vad betyg faktiskt mäter här blir 
problematiskt:  
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“Att ha ett trevligt sätt mot din lärare ger dig ‘extrapoäng’ om du senare behöver 
kompensera för något misstag. Grundkonceptet är enkelt: var trevlig, snäll, artig 
och intresserad.” (s. 68) 

Extrapoäng antyder att vi kan förhandla om fördelar som exempelvis kan visas i 
betygsättningen eller rent generellt att eleven som person kan värderas högre. Vad det 
är för misstag som eleven kan ha gjort lämnas osagt. Detta påstående visar emellertid 
att eleven kan förhandla till sig något som den nödvändigtvis inte är förtjänt av. Om 
dessa fyra beteenden är de mest värderade egenskaperna att ha för att få extrapoäng 
(och således också ett potentiellt högre betyg), är det motsatsen till vad Lgr11 
eftersträvar, vilket är demokratiska medborgare som vågar vara sig själva. Formativ 
bedömning handlar enligt Lundahl (2011) om att vara delaktig och aktiv i sitt eget 
lärande, men för att utvecklas kunskapsmässigt, inte för att läraren ska bli tillfredsställd 
och dela ut högre betyg. 

Extrapoäng 

Författaren pratar också i ett annat kapitel (Att tänka på efter dina prov) om extrapoäng, 
men inte i form av beteende, utan ifrågasättande av lärarens rättning, och utgår här från 
att proven är utformade efter ett poängsystem: 

“Oavsett om du fått ett dåligt eller bra betyg på ditt prov ska du se till att vara kritisk 
och analysera rättningen. Räkna först ihop dina poäng och se till att summan är korrekt. 
Gå sedan igenom fråga för fråga och fundera på om du kanske fått för lite poäng på en 
uppgift, om din lärare rättat dig något snålt. Samla på dig relevanta argument och 
fråga sedan din lärare vänligt om hon möjligen kan ge dig några extra poäng.” (s. 
91) 

Poäng verkar enligt författaren höra samman med kunskap och därmed betyg, något 
som Stigendal (2004) menar står i motsättning till varandra. Det går att ifrågasätta vad 
poängen på ett givet prov mäter om de samtidigt går att påverka genom “relevanta 
argument”. Med det inte sagt att man inte ska kunna argumentera för sin sak, men att 
provet som sådant kanske inte mäter det avsedda, utan behöver kompletteras. 
Eventuella fel i poängsättningen av ett prov skulle i så fall bero på misstolkningar. 
Kunskapen ses här som något isolerat, något som går att poängsätta, och därefter 
betygsätta enligt en skala, och inte som en kognitiv process. Denna syn på kunskap 
skulle enligt Freire (1976) leda till underordning, inte frigörelse, av eleverna, och enligt 
Robinson (2010) till konvergent tänkande, inte divergent tänkande (att se flera svar, 
inte bara ett).  

En skola för alla 

I följande citat gör författaren ett uttalande om skolan och den mänskliga hjärnan, vilket 
kan vara problematiskt och står i kontrast till våra teoretiska utgångspunkter: 

“Skolan är utformad så att alla ska kunna klara av den. Din hjärna är uppbyggd 
på samma sätt som alla andras.” (s. 125) 
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Författaren ställer sig bakom skolan som system, genom uttalandet att den är utformad 
för att alla ska klara av den. Det är sant att skolan enligt Lgr11 ska sträva efter att skolan 
ska vara utformad för alla elever, däremot visar forskning att mycket finns kvar att göra 
och se över. Författarens uppfattning om eleven och skolan verkar stå i rak motsättning 
till Robinsons, som ju menar att skolan är uppbyggd för industrialismens tidsålder, där 
konformitet varit en ledande tanke, men att denna tanke nu är förlegad. Robinsons sätt 
att tala om olika intelligenser lyser inte igenom i detta citat, som verkar vilja göra 
gällande att alla är likadana och har samma förutsättningar. Men Robinson belyser även 
ett annat problem med detta resonemang, att antalet ADHD-diagnoser ökat i takt med 
fler standardiserade tester11 

5.3 Övriga uttalanden 

Betyg som kunskapsmätare 

I syfte att bredda vår analys något, vad gäller synen på betyg och kunskap, har vi valt 
att också ta med några citat av personer utanför regeringen, men som ändock är politiker 
eller andra för skolan insatta personer. I en artikel i tidningen Fria Tidningar diskuteras 
och utvärderas införande av betyg i årskurs sex och sju. I det första citatet kommenterar 
Folkpartiets Tina Acketoft Lundahls uttalande om att Sverige är det enda landet i 
världen nu som går mot betyg i lägre åldrar. (Det kan dock vara så att betyg redan finns 
i lägre åldrar i andra delar av världen, och att diskussionen därför inte finns där).  

“Sverige är ett land som har avskaffat betyg och som rasat i mätningarna.” 12 

Acketoft verkar här likställa avskaffandet av betyg (i många åldrar) med ett kunskapsras. 
Det har i analysen återkommit från och till om tilltron till att betyget mäter en given 
kunskap. Om man menar att betyg mäter det avsedda, dvs. given kunskap, blir detta sätt att 
tänka logiskt. Elevernas tapp beror på att de är ovana vid betyg, alltså kan man råda bot på 
det genom införandet av betyg i lägre åldrar. Men utifrån Stigendals resonemang om 
motsättningen mellan betyg och lärande har inte Acketofts uttalande någon grund, då 
betygen enligt Stigendal “försvårar lyssnande, förståelse och förtroende” (s. 127). Den 
diskurs Acketoft verkar luta sig emot här är en där viljan att lära hänger på betygsättningen, 
dvs. ett instrumentellt lärande; ambitionen att få ett högt betyg blir viktigare än genuint 
lärande. 

Betygens popularitet 

Socialdemokraten Louise Malmström säger i artikeln att Socialdemokraterna röstade 
för införandet av betyg i lägre åldrar; debatten kom att handla om för eller emot betyg, 
men Socialdemokraterna menade att det fanns viktigare saker att diskutera än just detta. 
Betygen framhålls också av Malmström som populära hos allmänheten och därför en 
icke-fråga.  

11 I detta fall i USA. 
12 http://www.fria.nu/artikel/96321 
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“Betygen är ganska populära hos allmänheten och jag tror ändå att det är bra att 
ta fokus ifrån frågan.” 13 

Malmström lutar sig mot en enligt henne allmän uppfattning om att betyg är något bra, 
alldeles oavsett vilket stöd som finns i forskningen, som pekar mot att betyg inte höjer 
kunskaper eller motivation. Hon ifrågasätter inte huruvida det är rimligt, utan tycker i 
stället att det är bra att fokus tas från betygens vara eller icke vara. Det kan ses som 
problematiskt att allmänheten inte får möjligheten att sätta sig in i frågan och hur 
mycket allmänhetens åsikt bör väga gentemot forskningen. Hur många har fått 
möjligheten att sätta sig in i frågan och tänka sig att betygsystemet hade kunnat se ut 
på ett annat sätt? Betygssystemet tas för givet och ifrågasätts inte. Att betygen är 
populära hos allmänheten skulle man kunna koppla till Freires tankar om 
bankundervisning och underordning, där elever blir tilldelade en sanning 
(undervisninginnehållet) som sedan utvärderas (betyg). Någonstans på vägen har alltså 
detta system accepterats som sant och riktigt, och blir därför inte ifrågasatt. Också 
Robinsons tankar om den industriella skolan skiner igenom här. Systemet har funnits 
länge, ett system som funnits sedan 1800-talet, och Robinson menar att vi behöver 
omvärdera dessa gamla synsätt och värderingar för att bättre passa vår tid. 

Betyg och tid 

Ordförande i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner (numera f.d. ordförande) menar i 
samma artikel att betygen i sig inte höjer kunskapsnivån, men att det är det enda system 
vi har för mätning av kunskap, och som används när elever söker sig vidare till högre 
studier. Samtidigt säger hon följande: 

“Det är bra för eleverna att få mer tid på sig att förbättra sitt betyg. Och föräldrarna 
vill veta var deras barn befinner sig.”14 

En tanke som framkommer i citatet är att betygen är nödvändiga, och målet är högre 
betyg, genom att eleverna får längre tid på sig att förbättra dem. På så vis sätter hon 
fokus på betygsättandet som bedömningsmetod, och därmed inte på Lundahls idéer 
om formativ bedömning, som är en pågående och aktiv process för att synliggöra 
(mäta) var eleven befinner sig. Fjelkner ställer sig genom yttrandet bakom den 
uppfattningen som tillkännagörs genom både Björklund och regeringen (se avsnitt 
5.1) att föräldrarna ska få (tydlig) information om var deras barn befinner sig i 
kunskapsutvecklingen. Vi får här en något tudelad bild av betygen. Å ena sidan menar 
hon att betyg för mätning av kunskap är otillfredsställande, men å andra sidan menar 
hon att det är bra att eleverna får längre tid på sig att förbättra dem. Betygen som 
sådana ifrågasätts inte. 

13 http://www.fria.nu/artikel/96321 
14 http://www.fria.nu/artikel/96321 
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5.4 Sammanfattning av analysen 
I analysen av materialet framkommer en ganska enhetlig syn på betyg, kunskap och 
elever. I regeringens och skolministerns uttalanden verkar man vilja göra gällande att 
eventuella kunskapsbrister beror på otydlighet i kunskapskraven (dvs. målen), att man 
inte har informerat eleverna tillräckligt noggrant. Införandet av betyg i sjätte klass 
skulle därför hjälpa upp måluppfyllelsen genom både ökad tydlighet om vad som gäller, 
samt att få eleverna att inse allvaret med skolan. Elevsynen som framträder, skulle man 
kunna hävda, är att eleverna inte kan vara med och bestämma. De får inte vara med och 
påverka sin utbildning, utan behöver mer noggrant styras för att undvika kunskapstapp. 
Synen på kunskap förefaller vara oproblematisk.  

Författaren av boken A i alla ämnen verkar också ha en ganska oproblematisk syn på 
kunskap och skolan. Han jämför skolan med en gratisrestaurang, där kunskap serveras 
och eleverna uppmanas svälja den “med hull och hår”. Stor vikt läggs även på viljan att 
lära sig och ta till sig av denna kunskap, då han verkar mena att alla har samma 
möjligheter att göra det. Skolan är enligt Mehrzad är utformad för att alla ska klara av 
den. Han säger också att man inte behöver vara ett geni (som han själv säger att han 
inte är) för att få A i alla ämnen, om man bara har rätt attityd, vilja och verktyg. 
Intelligens, menar han, är därför ingen garanti för högsta betyg. I stället sätts fokus på 
viljan. Därmed framkommer en syn på intelligens som en glidande skala mellan icke-
intelligent och intelligent – tvärtemot Robinson som menar att alla människor besitter 
olika typer av intelligenser.    

I den sista kategorin (övriga publikationer) framkommer argument för att tidigare 
borttagande av betyg har orsakat kunskapstapp i den svenska skolan. Därmed likställs 
betyg med förbättrade kunskapsresultat. Införandet av betyg i sjätte klass säger 
Malmström var en icke-fråga för Socialdemokraterna, då de ansåg att det fanns 
viktigare frågor att diskutera, och hänvisar till betygens popularitet bland allmänheten. 
Det finns dock inget stöd i forskning för att vare sig kunskaper eller motivation höjs av 
betyg. Det är också osäkert om allmänheten känner till detta, då betygen tas för givna 
och är väl etablerade i det svenska skolsystemet. Vi får en något mer diversifierad bild 
av betygen av Fjelkner som menar att införandet av betyg i sjätte klass ger eleverna mer 
tid att förbättra betygen (troligen menar hon inför slutbetygen i nian). Hon framhåller 
emellertid samtidigt att betygen i sig inte höjer kunskapsnivån. 

Det framkommer i analysen att regeringens syn på kunskap, betygens införande och 
effekt saknar vetenskapligt stöd. Också boken A i alla ämnen verkar dela regeringens 
och skolministerns syn på betyg och kunskap, genom att säga att höga betyg innebär 
att man tillgodogjort sig given kunskap. Inte heller skolan som system ifrågasätts av 
någon, utan ansvaret läggs på individen och föräldrarna som skall se till att elever 
förstår att de kan påverka sina betyg i positiv riktning genom information, tydlighet 
och vilja.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår analys. För att göra det tydligt har vi valt att 
dela in diskussionen i tre delar efter våra forskningsfrågor. 

Varande och effekt 

I vår analys har en ganska enhetlig syn på betygens varande och effekt framkommit. I 
uttalanden av både skolminister Björklund och regeringen lyfts betygen fram som 
nödvändiga för att både mäta och öka kunskaper. Även föräldrarna ges en framträdande 
roll för elevens betygsutveckling, genom att tydliggöra information mellan skola och 
hem. Betyg tros också hjälpa lärarna att se de elever som behöver mer hjälp i sin 
kunskapsutveckling, så att resurser kan sättas in tidigare, men också som ett sätt att få 
elever att ta skolan på större allvar. Det har dock framkommit i bland annat Skolverkets 
kunskapsöversikt från 2009 att snittbetygen för elever i Sverige har gått upp, medan 
kunskaperna har sjunkit. Detta pekar mot att betygen inte mäter det de är avsedda att 
mäta, trots regeringens och skolministerns ambitioner med tydligare krav. I och med 
den sedan 90-talet utökade marknadsanpassningen av skolan, har också pressen att sätta 
högre betyg på elever ökat. En av anledningarna kan vara skolpengen som följer med 
varje elev. Media, som publicerar skolors snittbetyg och resultat på nationella proven, 
har också en avgörande roll för när föräldrar väljer skola. Betygen blir därmed mer 
intressanta än lärandet.  

Om betygen blir mer intressanta än lärandet, öppnar det upp för en diskussion om makt. 
Dagens skola är numera en tämligen transparent institution, öppen för granskning från 
media, föräldrar och politiker. Denna öppenhet i kombination med ökade krav (fler 
standardiserade prov, ny betygsskala) och ökad insyn har blivit en fortsättning på det 
inslagna spåret, där skolan kan liknas vid en fabrik15. Robinson menar, som tidigare 
nämnts, i kontrast till detta, att skolan bör förändras i motsatt riktning. Varför sätts då 
betyg? Liksom Robinson talar om skolan som en produktionsenhet, talar Stigendal om 
skolan som en viktig del av marknadsekonomin: regeringen (makten) investerar pengar 
i skolan, och därför tillkommer granskning och mätning (betygsättning, prov) av 
produktionen för att se vilka resultat som framkommit, likt vilken annan 
produktionsenhet som helst; elever investeras i för att sedan bli en del av (det svenska) 
samhället för att sedan i sin tur producera och konsumera och betala skatt så att nästa 
generation elever kan investeras i.  

I boken A i alla ämnen lär Raman Mehrzad sina potentiella läsare (målgruppen är elever 
i grund- och gymnasieskola) att till fullo anpassa sig till systemet (skolan). I sin bok tar 
han upp verktyg, metoder och knep för att nå högsta betyg, så som att hantera läraren, 
hitta motivationen och lära in minnestekniker. Boken är på så vis en sorts handbok för 
hur man som elev tar sig fram genom skolan på bästa sätt. Författaren hävdar själv att 
han inte är något geni, utan har fått högsta betyg i alla ämnen enbart genom nit och 
vilja. Han talar också om betygen som en form av valuta som du som elev senare kan 

15 Se bild 1 under bilagor. 
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växla in mot högre studier. Studierna är något man bör stå ut med för att senare nå sina 
drömmars mål. Denna syn hänger mycket ihop med Stigendals resonemang om 
marknadsekonomin och vad som förväntas av en medborgare (dvs. producera och 
konsumera). Också Freires tankar om över- och underordning är av relevans här, ur ett 
socioekonomiskt perspektiv. De elever som bäst tillgodogör sig av och anpassar sig till 
maktens givna kunskaper och ramar, och hanterar ”bankundervisningen” bäst, får också 
bäst betyg, och tvärtom. Om eleverna accepterar denna ordning som norm blir 
betygsättning och kunskap givna och inte ifrågasatta. Betygen blir därmed ett kvitto på 
hur väl skolan lyckats med sitt uppdrag.  

Kunskapssyn och människosyn 

I skolminister Björklunds yttrande om att alla inte kan eller vill bli akademiker går att 
uttyda en ambition att tidigt sortera elever i uppdelningen akademiker och icke-
akademiker. Införandet av betyg i sjätte klass, med ambitionen att hjälpa elever med 
svårigheter, krockar därmed med uttalandet att alla inte kan bli akademiker. Det är 
därmed på något sätt redan uppgjort i förväg att betygen inte är ämnade att hjälpa, utan 
tydliggöra vad eleverna är lämpade för (t.ex. teoretiska eller praktiska studier). Som 
nämnts tidigare kommenterar Robinson detta och kallar indelningen i teoretiska och 
praktiska studier för en myt16, och menar att det är något vi måste röra oss från. Ett 
exempel på ett yrke som ofta ses som väldigt praktiskt är snickare. Men en snickare 
ägnar sig inte bara åt att slå ner spik i trä med en hammare, utan skapar också något 
utifrån en ritning eller från början tomma luften. Man skulle därför kunna förstå 
Robinsons mytförklarande av indelningen som en falsk dikotomi, och i stället se det 
som en flytande skala (grad av teori eller praktik).  

Som tidigare nämnts verkar synen på kunskap, analysen igenom, tämligen 
oproblematisk. Asketoft säger exempelvis att kunskapstappet de senaste åren beror på 
att betygen tagits bort i de lägre åldrarna, och att ett införande igen skulle ta igen detta 
tapp. Synen på betyg likställs därmed med kunskap, något som Lundahl motsätter sig, 
och menar att betyg inte hjälper elever i sin kunskapsutveckling, då betygen sätts efter 
varje kurs eller moment. När elever går från en årskurs till nästa är ämnet redan 
färdigundervisat, och eleven kommer gå in i nästa årskurs med betyget i bagaget. 
Lundahl menar att det inte är betygen som behöver bli tydligare eller bättre, utan 
bedömningen som behöver bli mer integrerad och kontinuerlig i undervisningen. 
Vidare yrkar Lundahl för att eleven får en aktiv roll i sin lärandeprocess. Eleven bör bli 
mer engagerad i bedömningen så att betyget inte kommer som en överraskning när 
kursen eller momentet är slut. 

Raman Mehrzad jämför i boken A i alla ämnen kunskap i skolan med mat i en 
restaurang, som dessutom serveras gratis, och som det bara är att ta till sig av och svälja 
”med hull och hår”. Läraren är servitören. Detta är vad vi menar är det centrala 
problemet i hans framställning. Kunskapen är sann och evig, och skolan är ett system 

16 Se bild 2 under bilagor. 
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som ska utnyttjas på bästa sätt för ens egen framtids skull. Betygen ses också som en 
garant för att eleverna fått med sig den kunskap som krävs för det framtida yrket eller 
fortsatta studierna. Andreasson & Carlsson (2012) problematiserar dock detta och 
menar att det förekommer att betygen också speglar uppfostran, beteende, ansvar, 
motivation och självständighet än kunskap och färdigheter. Mehrzad förespråkar att 
man som elev bör vara trevlig, snäll, artig och intresserad för att ha större chans att 
påverka sitt betyg i positiv riktning. Häri uppstår en konflikt, som Stigendal också 
menar, mellan lärande och betyg då andra faktorer än kunskaper vägs in i betyget, så 
som de redan nämnda personliga egenskaperna. Betygsättningen av eleverna skulle i så 
fall mäta graden av anpassningsbarhet, eller konformitet som Robinson kallar det, 
vilket skulle leda till sämre kreativitet och glädje i lärandet, vilket Robinson ger uttryck 
för i följande citat: “We're getting our children through education by anaesthetising 
them. And I think we should be doing the exact opposite. We shouldn't be putting them 
asleep. We should be waking them up to what they have inside of themselves.“ (2010). 

Självbild  

Mehrzad illustrerar väl i sin bok, som vi menar är, ännu ett centralt problem genom 
följande citat: “Åh jag önskar att jag hade pluggat mer i skolan och fått bättre betyg!” 
Citatet ovan är måhända fiktivt, men det förmedlar en känsla som författaren menar är 
vanlig. Personer som senare i livet upplever att de inte tagit åt sig av vad utbildningen 
och skolan har att erbjuda, känner ånger. Allt för ofta ligger fokus på betygen och inte 
lärandet. När man får bra betyg kan det ge effekten av ett gott självförtroende och god 
självkänsla, medan för den som får sämre betyg kan effekten bli den motsatta. En 
person, eller elev, som tidigt får veta, genom ett lågt betyg, att den är mindre bra på 
ett ämne, tappar snart motivationen för det ämnet. Ett betyg blir lätt ett mått på person 
och inte faktiskt kunskap. Som tidigare nämnts problematiserar även Stigendal detta 
genom sin liknelse med spotlighten. Den belyser bara en liten del av elevens faktiska 
kunnande. 
 
Robinson tar i sin föreläsning upp en longitudinell studie17 om divergent tänkande 
som visade att 98 % av deltagarna (som var förskoleelever) presterade på geni-nivå, 
och menar därför att alla har denna kapacitet till kreativitet, och att denna förmåga hos 
många senare försämras. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att ett barn kommer 
in i skolan med hundra språk, men fråntas under skolans gång nittionio, eller som 
Robinson säger: ”They have become educated.” Detta kan anses vara problematiskt. 
Robinson menar, som tidigare nämnts, att detta leder till ett uppdelande av människor 
i akademiska och icke-akademiska, vilket får följden att begåvade människor tror att 
de inte är det. Han talar särskilt om ”the arts” (konst, estetik, etc) som en särskilt 
utsatt grupp av ämnen. Han påpekar också att diagnoser i form av ADHD har ökat i 
takt med att fler standardiserade prov tillkommit, samt att elever får ta lugnande 
mediciner för att ta sig igenom skolgången18. Effekten detta får för individen är att 

17 En studie där samma personer testas vid flera tillfällen över en längre tid. 
18 Se bild 3 under bilagor. 
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den identifierar sig med sin framgång eller misslyckande inom skolan, vilket 
synliggörs genom betygsättningen. Studien om divergent tänkande visar på något sätt 
att förskolan lyckas behålla denna kreativitet hos eleverna, men att den sedan 
försämras genom utbildningen; möjligen är orsaken betyg, ökade kontroller och fler 
prov.  
 
I social rapport 2010 finns statistik över effekten betyg kan ha för den enskilde 
eleven. Där står bland annat att läsa att utsatta barn19 går ur grundskolan med lägre 
betyg än andra barn. Det är problematiskt om man som Mehrzad menar att alla 
ambitiösa elever har samma chans att lyckas i skolan om man samtidigt menar att det 
innebär att göra en konkurrensneutral väg genom skolsystemet för alla oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Rapporten visar, förutom att låga betyg kan orsaka 
psykosociala problem, att svåra hemförhållanden också kan orsaka låga betyg. Med 
psykosociala problem menar vi exempelvis självmordsbeteende, kriminalitet och 
missbruk. I vuxen ålder kan låga betyg leda till sämre arbetsvillkor då betygen inte 
räcker till vidare studier, för att därigenom få ett bättre och mer välbetalt jobb. 
Ekonomiskt blir också konsekvenserna av ohälsa större för en person med lägre betyg 
och utbildning – allvarliga sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom och cancer. Samtidigt, 
som Robinson påpekar, är en akademisk examen inte längre en garanti för ett bra och 
välbetalt jobb idag, men det är fortfarande bättre än att inte ha en.  
 
Genomgående i vårt analysmaterial framkommer en bild av utbildning där elevers 
kunskapande stärks genom hårdare kontroller, fler prov och betyg i lägre åldrar. Detta 
står dock i bjärt kontrast mot forskningen som visar på att elevers bakgrund spelar roll 
för hur väl det går för dem i skolan, samt hur skolan är utformad (Robinsons bild av 
skolan som en produktionsenhet). Bedömning och betygsättning kan vara förknippat 
med vissa risker för elevers identitetsskapande, till exempel som när en elev beskrivs 
som ambitiös eller lat. Ett bra betyg kan vara väldigt välgörande för en elevs 
självförtroende och självkänsla, medan ett lågt betyg kan få rakt motsatt effekt, vilket 
synliggörs ibland annat social rapport. Som lärare står man i en maktposition eftersom 
eleven kan komma att reproducera det som dokumenteras, bedöms och betygsätts.  

7 Slutsats 

Vi ville med den här uppsatsen undersöka frågan vem skolan var till för och tog vår 
utgångspunkt i betygsättningen. Vi frågade oss själva vilka uppfattningar som finns om 
betyg, vilken effekt de har på individen och varför vi har betyg. För att uppnå vårt syfte 
valde vi ut ett antal citat från olika källor (regering, skolminister, bok om betyg, övriga 
artiklar). Vi har sedan försökt problematisera de diskurser som framkommer i dessa 
källor med hjälp av några teoretiker och forskare. Vad som är tydligt uppsatsen igenom 
är att forskningsresultaten står motsats till de samhälleliga uppfattningarna om betygens 

19 Barn med föräldrar som har återkommande ekonomiska problem, barn som är 
fosterhemsplacerade, barn under LVU, barn som lever under missbruksförhållanden, etc. 
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varande och effekt. Alltså går det att ifrågasätta regeringens ambitioner med betyg i 
lägre åldrar, fler kontroller och prov, när det inte finns forskning som stödjer detta. Det 
som framgår av forskningen är att betyg kan vara gynnsamma för de som får höga 
betyg, men förödande för de som får låga. Vi ställer oss därför kritiska till uppfattningen 
att skolan enbart är till för eleverna och synen på betyg som stöd för elever i deras 
kunskapsutveckling. 

I skolans värld är mycket sammanlänkat, vilket öppnar upp för möjligheten för fler 
forskningsområden. Man skulle till exempel kunna skriva en egen uppsats om bara 
boken A i alla ämnen, då den innehåller många intressanta och för samhället relevanta 
antaganden om lärande, kunskap och betyg. Men hur skulle en alternativ skola se ut, 
där lärandet och kreativiteten hos elever tas vara på? Man bör kanske diskutera saker 
som skolans arkitetur, elevers dygnrytm och mognad, grupparbete och individuellt 
arbete, ämnesövergripande undervisning, etc, för att på sikt uppnå en skola mer 
anpassad för vår tid. Robinson talar också om att skolan behöver förändras, och menar 
att elever tvingas ge upp vad de tycker är viktigt i livet, till förmån för standardiserade 
tester och konformitet. Han menar därför, att om är man intresserad av lärande, börjar 
man inte i en tanke som bygger på en produktionsmentalitet. Eller som Robinson 
uttrycker det: “I believe we've got go in the exact opposite direction.” 
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