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Vad är betyg? 
Christian Lundahl 

I examen framträder ansamlingen av makt och kunskaper i all sin glans. 
Återigen en av den klassicistiska tidens nyskapelser som lärdomshistorikerna 
lämnat i skuggan. Historikerna skriver om de experiment som gjorts med 
barn som var blinda från födseln eller som växt upp bland vargar, de skriver 
om hypnotiska experiment, men vem skriver examensväsendets mera 
allmängiltiga, mera diffusa men också mera avgörande historia? – vem 
skriver om dess ritualer, metoder, gestalter och roller, dess bollande med 
frågor och svar och dess system för betygssättning och klassificering? 

Så skriver Michel Foucault 1974 i sin både mäktiga och märkliga bok 
Övervakning och straff (1998:216), och han hade nog rätt. Länge var betyg 
och bedömning inget för forskningen. I Åke Bjerstedts (1999) genomgång av 
svenska avhandlingar i pedagogik för åren 1969–1998 finns bara en 
avhandling om betyg: Håkan Anderssons avhandling om de relativa 
betygens historia och pedagogiska effekter från 1991. Min egen avhandling 
från 2006, till vilken Eva Forsberg var en av handledarna jämte Ulf P. 
Lundgren, var när den kom den tredje avhandlingen om betyg. Strax före 
mig hade Jörgen Tholin publicerat sin avhandling om lokala betygskriterier 
(2006). 2010 visar Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) att tillväxten 
vad gäller forskning om betyg och bedömning i Sverige varit god. 
Sammantaget kan vi nog ändå säga att denna för skolväsendet relativt stora 
fråga, sett till vad lärare och elever talar om och vad den mediala debatten 
(åtminstone för närvarande) handlar om, varit relativt liten i forskningen. Det 
gäller även internationellt sett (Lundahl, Hultén et al 2015).  

Frågan om vad betyg är besvaras i mer formell mening på Skolverkets 
hemsida och i myndighetens styrdokument, men den som söker ett teoreti-
serande svar får leta. Genom att med några av samhällsvetenskapens 
klassiker teoretisera kring frågan om vad betyg är, eller kan förstås som, är 
syftet med denna text att de-naturalisera föreställningar om betyg. Är det 
något jag lärt mig av Eva Forsberg så är det att inte ta något för givet och att 
inte acceptera det tillsynes självklara. Allting kan alltid problematiseras 
ytterligare några varv, och gärna med teoretiska perspektiv. Grattis Eva! 

I Sverige har vi haft betyg sedan 1600-talet. I det tidiga utförande var 
betygen pedagogiska hjälpmedel, som gradvis alltmer kom att användas i 
administrativa organiserande syften under 1700- och 1800-talet. Under 
1900-talet kom betyg också att allt mer bli en politisk fråga (Lundahl 2006, 
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2009, 2010). Betygens olika funktioner, platser och användare och de 
spänningar som kan uppstå mellan dessa positioner knyter an till en rad 
klassiska frågeställningar som handlar om relationen struktur-aktör, institu-
tionalisering, rationalisering och reproduktion (av kunskap, system och 
sociala positioner). På en mer generell nivå handlar det om hur kunskap 
uppkommer, hur den används och förändras samt vem som använder den 
och med vilka konsekvenser. Det är någonstans kring detta mitt kapitel 
kretsar. 

Problemområdet kan preciseras om utgångspunkten förläggs till de 
formella krav och förväntningar som tillskrivs ett betygssystem. Genom 
historien har följande argument växt fram i olika statliga utredningar och 
direktiv (om än inte nödvändigtvis i denna ordning):  

• betyg används för kontroll av moralisk insikt och arbetsdisciplin
(jfr kyrkoförhören)

• betyg stimulerar till tävlan vilket befrämjar kunskapstillägnandet
och gör lärandet lustfyllt

• betyg är ett rättvist sätt att fördela positioner i samhället och
utbildningsplatser, demokratiaspekten.

• betyg informerar eleven och föräldrarna och skolan om elevens
kunskapsläge

• betygen kan ur rättssäkerhetssynpunkt informera om att skolan
gjort vad den är skyldig att göra för elevens kunskapsutveckling

• betygen ger eleven, läraren, skolan, kommunen och staten
återkoppling på sin insats och är därmed ett centralt instrument i
en mål- och resultatstyrd verksamhet/förvaltning

• betyg utgör information inför val på en öppen skolmarknad (se
t.ex. Andersson 1999, Lundahl 2006).

Översatt till samhällsteoretiska dilemman och problemkomplex handlar 
dessa argument om makt, kontroll och normativitet. Det handlar om 
kunskapens epistemologiska villkor och villkor för dess re/produktion och 
kommunikation. De berör också frågor om reproduktion av meriterings-
system för konkurrens, yrkesroller (kompetens), arbetsdelning och differen-
tiering samt slutligen rättigheter inom relationerna stat – samhälle – individ. 

Formulerat något annorlunda kan betyg placeras in i teoretiska resone-
mang om 1) institution, funktion och struktur, 2) handling, rationalitet och 
mening, samt 3) re/produktion av privat och offentligt. Dessa tre teman utgör 
strukturen för kapitlet. Förståelsen av ”vad betyg är” betjänas här av några 
av samhällsvetenskapliga samhällsvetenskapens mest klassiska företrädare 
för struktur-, funktions- och aktörsteorier. Genom dessa kommer vi också in 
på vetenskaps- och handlingsteori. En rad övergripande frågor kan ställas 
utifrån dessa teoretiska perspektiv: Hur uppstår ett betygssystem, hur 
institutionaliseras det, hur reproduceras det, hur förändras systemet, hur 
legitimeras det? Vad har det för funktionella effekter? Vad har det för 
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psykologiska kognitiva effekter och vad kan vi veta om vad andra vet och 
kan? Hur och med vilken rätt värderar vi andras kunskaper? I det följande 
kommer dessa frågor mer eller mindre direkt att beröras, dock ej till fullo 
besvaras.  

Betyg: institution, funktion och struktur 
Frågan om vad betyg är knyter implicit an till en väsentligt större samhälls-
vetenskaplig frågeställning om vad vi kan veta överhuvudtaget. Med vilken 
säkerhet kan vi uttala oss om någonting till vardags och som vetenskapsmän. 
Denna fråga uppehöll upplysningsfilosoferna och tidiga samhällsvetenskaps-
män som Auguste Comte (1798–1856), Émile Durkheim (1858–1917) och 
Max Weber (1864–1929). 

Durkheim betraktade exempelvis samhällstrukturen som ett objektivt 
mönster, en uppsättning sociala fakta som utgör ramar för mänskligt 
handlande och tänkande. Sociala fakta är enligt Durkheim ting som tvingar 
sig på oss, ting som tillhör vårt sociala liv; lagar, språk, traditioner etc (se 
vidare Durkheim 1885/1978:kap.1). När Durkheim (1902/1956) argumen-
terar för att pedagogik är en annan vetenskap än utbildningssociologi skriver 
han att pedagogikens första uppgift är att anta ett historiskt perspektiv och 
förstå hur utbildning uppkommer, och därefter att förstå hur utbild-
ningssystemen fungerar. Han skriver: ”Once formed, they function, and one 
could investigate how they function, that is to say, what results they produce 
and what are the conditions that make these result vary” (sid. 98). Det 
historiska perspektivet på de sociala fakta, ”ting”, som här studeras, betyg, 
har Durkheim själv behandlat. När Durkheim (1938/1977) beskriver det 
franska skolsystemets uppkomst lyfter han fram just denna jesuitiska sociala 
innovation, om än med andra termer.  

I Durkheims förståelse av utbildningssystemens framväxt blir begreppet 
disciplin centralt. Disciplin knyter an till den halvan av utbildningens 
historia som handlar om den moraliska fostran (den andra halvan är det 
intellektuella inslaget).1 Läraren har enligt Durkheim ansvar för barnets 
moraliska utveckling och det är lärarens plikt att få barnet att inse att frihet 
är självkontrollen som får en att göra sina plikter.2 Durkheim var dock ingen 
förespråkare för auktoritär utbildning. Det är inte så vi ska förstå 
disciplinbegreppet. I sin beskrivning av jesuiterna framhåller Durkheim det 
vänskapliga förhållande som uppstod mellan läraren som ständigt  

                                                
1 jfr Collins, Translator´s introduction sid. xxv i Durkheim 1938/1977.  
2 ”Liberty is the daughter of authority properly understood. For to be free is not to do what 
one pleases; it is to be master of oneself, it is to know how to act with reason and to do one’s 
duty. Now it is precisely to endow the child with this selfmastery that the authority of the 
teacher should be employed” (Durkheim 1902/1956:90). 
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övervakade och följde sin elev som något positivt. Disciplinen vilar snarare 
på förmågan att uttrycka, övertyga och förstärka samhällets moral så att den 
uppväxande individen själv vill ta den till sig, vilket uttrycks i en annan text 
som: ”The individual, in willing society, wills himself” (1902/56:78). Enligt 
Durkheim lade jesuiterna grunden för en synnerligen funktionell disciplin: 
lärarens ständiga närvaro gav eleven självförtroende att hävda sin 
individualitet vilket i kombination med ett system för tävlan gjorde eleven 
rustad för och benägen att möta ett differentierat samhälle (1938/1977:263). 
Den medeltida utbildningen hade varit opersonlig och syftade inte till 
differentiering. ”Motivationsteknikerna” i ett sådant system, där den stora 
massan skulle formas som just massa, måste tett sig annorlunda; ritualer, tro 
etc höll samhället samman (Durkheim 1893/1997, Foucault 1974/1998). 
Under renässansen blev de europeiska samhällena dock mer kulturellt och 
socialt differentierade, vilket präglade undervisningen. Jesuiterna hade enligt 
Durkheim lärt sig från renässanstänkare som Montaigne att stärka 
personligheten. Tävlan ansågs kunna stimulera eleven till ytterligare lärande, 
”att springa framför sig själv” (1938/1977:260–264). 

Foucaults analys i Övervakning och straff av jesuiternas utbildnings-
system är inte fullt lika ”romantisk”. När Durkheim förklarar framväxten av 
disciplinen individualisering/tävlan hos jesuiterna ser han den som sagt som 
en följd av renässansens pedagogiska tänkande, som i sin tur formats av 
samhällelig differentiering. Disciplinen uppstår historiskt sett för att den 
fyller en funktion (den differentierar) och bevaras till följd av sina 
gynnsamma (men därmed inte nödvändigtvis positiva) sociala verkningar 
(Guneriussen 1999:83). Vi finner hos Durkheim ett svar på ”varför har vi”–
frågor men hur jesuiterna kom att ta över renässansens idéer framgår inte 
helt klart och hur dessa idéer ”fastnade i huvudet” hos deras elever antyds 
inte alls. Underförstått är disciplinen tvingande, den överförs men hur 
överföringen går till blir ur Durkheims perspektiv ingen viktig fråga: ”Man 
is man, in fact only because he lives in society” (1902/1956:76). Foucault 
ger förvisso inte heller individen särskilt mycket fritt handlingsutrymme men 
han skiljer sig tydligt från Durkheim genom att analysera hur subjektet blir 
bärare av disciplinen, hur strukturer formar vår mentalitet. Men innan jag 
behandlar Foucault vidare kan det vara en poäng att se hur en 
durkheiminfluerad funktionsanalys kring betygen och bedömning kan se ut. 
En sådan analys har utförts av den amerikanska sociologen Talcott Parsons 
(1902–1979). 

I boken Social Structure and Personality (1964) finns en artikel om 
skolklassen som socialt system, där Parsons diskuterar hur skolklassen 
fungerar som socialisations- och selektionsagent för vuxenlivets ”roll-
beteende”. Denna socialisations- och selektionsprocess löper huvudsakligen, 
enligt Parsons, utmed en ”prestationsaxel”: ”the main process of differen-
tiation … takes place on a single main axis of achievement” (1964:133). Vid 
inträdet i skolan finns, menar Parsons, ingen grund för differentiering, 
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förutom kön. Den strukturella differentieringen av barnen sker först när de 
börjar prestera. Allt annat lika är det prestationen som fäller avgörandet: 
1) En skolklass är initialt sett homogen, i alla fall i relation till samhället i 
stort. 2) Eleverna i klassen gör i stort sett samma saker. Skolan är arrangerad 
mer som en löparbana än andra miljöer med sina regelbundna role-
performance situations. 3) Det finns en skarp polaritet mellan eleverna så 
som varandes barn och läraren som en representant för vuxenlivet. 4) Det 
sker en systematisk och regelbunden utvärdering av eleverna som ur deras 
perspektiv markerar en belöning eller bestraffning av senast utförd handling; 
ur skolans perspektiv är det en del av uppdraget, att allokera 
”humanresurser” (1964:134f). I sporttermer skulle detta kunna uttryckas som 
att alla inom en idrottsgren är tränade på ungefär samma sätt, de ska mot 
samma mål, de startar från samma plats – klara, färdiga, gå! – resultat-
mätning. Skillnaden i prestation avgör placeringen. 

För Parsons är det inte differentieringen i sig som är problematisk, utan 
tveksamma effekter uppstår först i samband med att olika prestationer 
värderas olika. Värderingen kan sägas vara myntets andra sida, en 
förstaplats värderas som regel högre än en andraplats. Ur ett aktörsperspektiv 
måste värderingen upplevas rättvis för att den ska accepteras (1964:143–
145). I skolan finns flera strukturer som borgar för att värderingen ska 
uppfattas som rättvis. Barn/elever socialiseras in i föreställningen att ”den 
vuxne”/läraren, i kraft av sitt högre vetande, kan göra en rättvis bedömning 
av barnets/elevens handlingar. Den amerikanska skolklassen förkroppsligar, 
enligt Parsons, nationens fundamentala värden om att alla har lika 
möjligheter: ”the equality of opportunity”. Föreställningen om lika möjlig-
heter har som en andra sida, möjligheten till olika resultat. Olika resultat 
accepteras lättare utifrån föreställningen ”vi hade i alla fall samma chans”. 
Detta grundläggande värde om lika möjligheter befästs också, som jag tolkar 
Parsons, av förmågan att ta hand om de svaga: Vår bedömning är rättvis, 
följer rättvisa procedurer, dessutom behandlar vi er rättvist efteråt; vi 
premierar förvisso de starka, men säg inte att vi inte bryr oss om förloraren. 
Med Parsons ord: ”[The] valuation pattern must be tempered … Here the 
quasi-motherliness of the woman teacher plays an important part” 
(1964:144).3 

Utifrån Parsons kan man peka på fyra grundläggande villkor för 
differentiering: 1) Barnet frigörs från sin primära socialisationsgrupp, 
familjen, vid inträdet i skolan. 2) Barnet internaliserar en slags sekundära 
högre samhälleliga värden – ”du ska inte bara vara älskad av din mor du ska 
även göra dig förtjänt av din konungs kärlek”. 3) Barnet differentieras enligt 

                                                
3 I en ny avhandling om de nationella proven i årskurs 3 framhåller Anette Bagger (2015) hur 
praktiken med nationella prov å ena sidan präglas av en test- kontroll och tävlingsdiskurs och 
å andra sidan av en omsorgsdiskurs. Den senare ger legitimitet åt de förra, men det är de förra 
som syns mest i praktiken, visar Bagger. 
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denna nya socialisationsnorm utifrån prestationer och lär sig att dessa 
prestationer kan värderas olika. 4) Ur samhällets perspektiv handlar detta om 
att allokera humanresurser på ett funktionellt sätt (1964:143). Uttryckt med 
några få ord: i skolan uppstår en institutionaliserad solidaritet gentemot 
differentiering där olika prestationer värderas olika (sid. 146) eller som 
Foucault skulle ha kunna uttryckt det, brottet och straffet förutsätter 
varandra. Kunskap och moral, betyg och omsorg skulle inte kunna existera 
utan varandra i den moderna skolan. Moralen gör kunskap och strävan till 
dygd, omsorgen tempererar som allmosan spänningen mellan vinnare och 
förlorare.  

Parsons försöker till skillnad från Durkheim beskriva funktionslogiken 
utifrån människans position. Han har ett tydligt aktörsperspektiv, med bl.a. 
flera referenser till psykologin, och försöker förstå hur aktörer påverkas av 
strukturerna. Durkheim tog snarare detta som en självklar utgångspunkt. 
Därmed inte sagt att Parsons är mindre deterministisk i sin analys, utan 
skillnaden ligger i vilken beskrivningsnivå de betonar.  

Hos Foucault kombineras en historisk och funktionell analys av betyg 
(fast som examination). Teoretiskt sett är skillnaderna stora mellan honom 
och Durkheim och Parsons, även om han i någon mening skulle kunna 
förstås som strukturalist. I Övervakning och straff skriver Foucault med stor 
tydlighet skriver fram ett subjekt som är snärjd till kropp och själ av 
”strukturer”, till och med av sin egen självförståelse. Den finurliga, 
kontraintuitiva, formuleringen ”själen är kroppens fängelse” på sidan 40 
skulle också kunna vara en alternativ titel på boken (Foucault 1974/1998). 
För Foucault är människan en relativt ny skapelse som uppstår genom sin 
förmåga att reflektera över sig själv och sina handlingars konsekvenser. I sin 
text om Kants ”Vad är upplysning?” finner Foucault den moderna 
människan som konstruerar sig själv som subjekt genom att göra sig till 
kunskapsobjekt, hennes utträde ur sin självpålagda omyndighet (Foucault 
1983/1992). Vetandet producerar makt, och makten producerar vetandet. 
Subjektet kan/bör ses som en effekt av detta samband.4  

Examen, skulle man kunna säga, ”framställer en individ” och är en 
maktutövning där individerna på en och samma gång är både föremål och 
verktyg (Foucault 1974/1998, sid. 199). Föreningen av övervakningen och 
normaliseringen kan sammanfattas i principen att synliggöra skillnader. 
Detta uttrycker sig både i vad läraren materiellt kan göra med skillnaderna 
men också hur subjektet (eleven) kommer att se på sig själv genom lärarens 
blick och andra handlingar. ”Tack vare examen kan läraren samtidigt som 
han själv förmedlar sitt vetande inhämta ett helt område av kunskaper om 
eleverna” (sid. 218). Traditionella läxförhör är ett exempel på detta, en 
kontinuerlig översyn (vars pedagogiska värde kan ifrågasättas, se t.ex. 
Hellsten 2000). Den nya examen skiljer sig från t.ex. ”mästarprovet” i det att 
                                                
4 Subjekt betyder på engelska och franska både person/individ och undersåte (Lindgren 1999). 
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den är ständig och inte bara betecknar slutet. Det är också här, menar 
Foucault som pedagogik utvecklas till vetenskap: ”likaväl som 
examineringsförfarandet möjliggjorde medicinens epistemologiska frigörelse 
utmärker ’examensskolan’ begynnelsen av en pedagogik som fungerar som 
en vetenskap” (sid. 219). Makten blir härmed produktiv: ”den producerar en 
verklighet, den producerar ämnesområden och sanningsritualer. Individen 
och den kännedom man kan ha om honom tillhör denna produktion” (sid. 
227). 

Betyg ur ett Foucault-perspektiv skulle kunna beskrivas som en objekti-
vering av människan vilken producerar en ny rationalitet om det mänskliga 
som sedan reverseras mot subjektet och sätter gränser för, eller förändrar, 
dess handlingar. Den historia Foucault skriver fram handlar om självmed-
vetandets uppkomst och om hur vi blir subjekt i det moderna. Betyg 
fabricerar, med detta perspektiv, (kunskapen om) en elevtyp som kan styras 
utifrån, t.ex. genom särskiljning på grundval av samhälleliga överens-
kommelser, och dessutom utbildar betygen ett självmedvetande som 
”tvingar” sig på eleven, en mentalitet (gouvernmentalité). Just denna syn på 
relationen mellan objektivering och subjekt är vanligt förekommande i 
forskning om mål- och resultatstyrning av offentlig sektor, med mer eller 
mindre explicita referenser till Foucault (t.ex. Broadfoot 1996, Power 1994, 
1997, Rose 1999, Lindblad & Popkewitz 2001). Denna subjektsyn har också 
en del gemensamt med det Marx kallade ”realabstraktion” och det Habermas 
kallar ”kolonisation”, vilket jag återkommer till. Den kritik som riktats mot 
Marx modell, genom t.ex. Weber och Habermas, handlar om att han inte 
skiljde mellan arbete och interaktion. På samma sätt skulle man kunna säga 
att Durkheim, Parsons och Foucault inte skiljer mellan vad Goffman kallat 
”att vara någon” och ”att vara sig själv”, mellan offentliga roller eller det 
privata varat. Känslan av att ”vara någon” kommer enligt Goffman från att vi 
är indragna i ett större socialt sammanhang, medan känslan av ”oss själva” 
kommer från alla de sätt varpå vi motstår detta tryck (Goffman 1961 enligt 
Harste & Mortensen 1999:228f). Konsekvens ersätts med funktion och 
institutionell verkan framstår nästan som ett planerat förtryck. Vilja och 
intentioner och social interaktion mellan människor har en liten plats i de 
mer strukturalistiska texterna.  

Betyg: handling, rationalitet och mening 
Finns det ett icke-koloniserat subjekt, ett fritt subjekt? Vad skulle det i så fall 
betyda för hur vi kan tänka om betyg (i vid mening)? En sådan utredning kan 
börja hos Max Weber och Edmund Husserl (1859–1938). ”Varje 
kunskapshandling frambringar en värld” skriver Maturana och Varela 
(1987:42). Det är den problematik Foucault skriver fram så tydligt som det 
ömsesidiga förhållandet mellan makt och vetande, men det är också den 
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problematik Weber och Husserl på olika sätt försökte hantera. Weber och 
Husserl förenas i att de intresserade sig för vad vi kan veta och vad som är 
skillnaden/relationen mellan vetenskaplig och vardaglig kunskap. Weber var 
som nykantian nominalist och menade att begrepp (idealtyper) var 
vetenskapliga konstruktioner och uttryck för det mänskliga förnuftet, och att 
begreppen aldrig fullt ut motsvarades av något i verkligheten (Månsson 
1999).  

Sett utifrån Weber skulle det kunna vara legitimt att studera elevers 
kunskaper för att jämföra dem med en idealtypisk modell. En sådan modell 
var den statistiska ”gausskurvan”, där forskaren på statistiskt goda grunder 
kunde visa kunskapsläget i landet. Utan att referera till Weber var detta 
ungefär också vad de svenska standardprovens fader Fritz Wigforss (1886–
1953) gjorde när han i slutet på 30-talet föreslog att man skulle harmoniera 
lärares betygssättning med centrala kunskapsprov. Det som är 
intresseväckande här är att verkligheten började anpassa sig till idealtypen. 
Lärarnas bedömningar av elevers kunskaper föll på nationell nivå ut i en 
normalfördelning. Lärarna anpassade sina klassrumsbedömningar efter den 
matematiska konstruktionen, trots att detta inte var föreskrivet (Lundahl 
2009). Weber tänkte sig också en intentionell aktör, som handlar utifrån en 
strävan att nå de mål som institutionaliserats. Lärare som låter sina 
bedömningar styras av vetenskapliga normer är exempel på det men också 
elever som studerar mer för betygen än för sin bildning. Sett till hur betyg 
ofta framställs idag, som fakta om skolan, manar en läsning av Weber till 
eftertanke. Betygen är en byråkratisk skapelse men används socialpolitiskt 
som ett objektivt värdemått på skolans/individens framgång. Men vad är det 
som säger att ett bra skolresultat är bättre än ett dåligt? Hur länge är ett 
betyg? Vilket geografiskt eller socialt omfång har ett betyg? För Weber 
ligger svaret på den här typen av frågor i de institutionaliserade idealen 
(alternativt i en personlig preferensstruktur/värderationalitet), medan Husserl 
skulle placera ett svar på frågan i ett mer relativt livssammanhang (Harste & 
Mortensen 1999:214). 

Om Weber fokuserade samhällsvetenskapens kunskap (1904/1991) var 
Husserl mer intresserad av den vardagliga kunskapen, vilken dock enligt 
Husserl också utgör grunden för den vetenskapliga kunskapen. Man kan säga 
att han intresserade sig för kunskapens natur i vid bemärkelse. På samma sätt 
som Weber skalar av ”verkligheten” från sina idealtyper, vill Husserl ”skala 
av kunskapen om kunskap” från kunskapen, ”den fenomenologiska reduk-
tionen”. Husserl var på jakt efter ”det transcendentala subjektet”: det som 
kommer före erfarenheten och betingar dess karaktär. Hans idé var att det 
finns en universell kärna i det mänskliga medvetandet som gör att vi kan 
känna igen och ordna nya intryck även om de kommer till oss i en 
situationsbunden och partikulär form (Bäck-Wiklund 2000:76). Denna 
kärna, all kunskaps förutsättning, kallar Husserl för livsvärld. Livsvärlden är 
oreflekterad och förvetenskaplig. Habermas (1986:109) förstår den t.ex. som 
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en bakomliggande resurs inom en delad gemenskap för kommunikation och 
kommunikativt handlande; den subjektiva förmågan att tolka, typifiera och 
klassificera nya erfarenheter. Livsvärlden är den underförstådda ”horisont” 
utifrån vilken vi upplever saker och ting (Harste & Mortensen 1999:211). 

Medan samhällsvetenskapen, som den hittills beskrivits, varit tydligt 
objektiverande, behandlat sociala skeenden och individer som fakta, objekt, i 
logiska modeller, sker här en svängning mot att ”subjektivera” världen. Det 
fanns hos t.ex. Weber en tydlig förståelse för konsekvenserna av detta och 
därför också en försiktighet kring de vetenskapliga anspråken, men med nya 
mer ”subjektvänliga” metoder kunde vetenskapen tränga allt djupare in i 
vardagslivets skeenden. Inom pedagogiken upptäcker forskare t.ex. att 
institutionaliseringen är mer genomgripande än man tidigare sett (se t.ex. 
Jacksons ”upptäckt” av den dolda läroplanen,1968), intentionaliteten eller 
ändamålsrationaliteten allt mer komplex (se t.ex. Willis ”lads” som inte vill 
lyckas i skolan, 1977, eller Woods strategiska elever, 1990). Medan peda-
gogisk forskning visat stor upptagenhet vid att mäta kunskaper, relationen 
input–output, kom under 1960-talet starka signaler på att det fanns helt 
annan och relevant kunskap än den som kunde knytas till skolans officiella 
läroplan. Dessa signaler kommer dock inte bara från den etnografiskt 
orienterade klassrumsforskningen utan följer också ett mer statistiskt spår 
kopplat till nationella reformutvärderingar och kunskapsutvärderingar 
(Dahllöf 1967, Lundgren 1972, se även Husén 1986, Lundgren 1999). När 
Dahllöf utvecklade sina idéer om ramarnas betydelse för undervisningen 
föreställde han sig att man i detalj skulle kunna spåra deras inflytande i den 
kedja av händelser som gav upphov till olika elevresultat. Bland annat 
handlar klassrumsstudien i Lundgrens avhandling (1972) om detta.  

Ett exempel på hur pedagogisk forskning framhållit subjektet är den 
forskning som bedrevs av UTKIK-gruppen vid Uppsala universitet.5 Skolans 
resultat och resultaten av skolan var en viktig del av den empiri och den 
kontext som intresserade UTKIK-gruppen. Forskarna i UTKIK-gruppen 
ville dock gå utanför ramfaktorteorins strukturella förklaringar och lyfta 
fram aktörerna som rationella subjekt. I flera studier undersöktes lärare och 
elevers uppfattningar, tillgångar och strategier att skapa struktur och mening 
i skolan som organisation (Lindblad & Pérez Prieto 1997, Sahlström 1999, 
2001). I sin strävan att åstadkomma ”thick descriptions” kring livet i skolan 
gick de utanför ett resultatbegrepp som slutar där skolan slutar. Pérez Prieto 
(2000) gjorde t.ex. livshistorieintervjuer med ungdomar 10 år efter 
grundskolans slut för att se hur de hanterade skolan och hur deras specifika 
erfarenheter av skolan präglat dem senare i livet. Vad gäller resultatet av 
skolan visade Peréz Prieto att det är mer som spelar roll än bara skolresultat 
och betyg, t.ex. relationen till klasskamraterna och positionen i klassen. 
Resultatet av skolan har en kort och en lång horisont – att man inte var som 
                                                
5 UTKIK stod för: Utbildning: kultur – interaktion – karriär 
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de andra i klassen, och faktiskt inte gillade skolan, behöver inte betyda att 
man inte lyckas senare i livet. Den här typen av klassrumsnära och elevnära 
studier är intressanta för att förstå resultatet av skolan; de ”värderar” skolan 
utifrån vad den betyder för eleverna. Ett betyg kan således sträcka sig ut sig 
både långt och kort i tid, eller smalt och brett geografiskt och socialt sett. 
Den här typen av studier ställer ytterst, kan man säga, frågor om betyg som 
något i skärningspunkten mellan offentligt och privat. 

Betyg: reproduktion, privat och offentligt  
Foucault skriver, med referens till Kantorowitz, om kungens ”dubbla kropp”: 
en övergående kropp som föds och dör men som samtidigt omfattar en annan 
kropp som förblir genom tiderna i form av en fysisk men orörbar bärare av 
kungadömet (1974/1998:39). Individer föds och dör men samhället består 
och utvecklas. Hur ska detta förstås när det gäller betyg? Idén om betyg har 
flera hundra år på nacken.6 Hur har den överlevt, hur har den förändrat och 
förändrats – hur har den färdats? Hur har betyg som fenomen återskapats 
generation efter generation och hur har de påverkat generation efter 
generation? 

I flera samhällsteorier är reproduktion ett centralt begrepp. Här borde jag 
förstås behandla Bernstein, Bourdieu och kanske även Lundgrens 
läroplansteoretiska analyser, men jag har valt att avgränsa mig till hand-
lingsteoretiker som Peter Berger (1929–) och Thomas Luckmann (1927–) 
samt Jürgen Habermas (1929–). 

I The social construction of reality (1966) frågar sig Berger och 
Luckmann hur ”subjektiva betydelser kan bli objektiva fakticiteter”, ting 
(1966/1979:27). Sitt svar bygger de upp bl.a. utifrån Marx resonemang om 
realabstraktion där den subjektiva verksamheten (tätigkeit) som ligger i 
arbetet externaliseras och objektiveras i arbetets produkter. När människan 
betraktar denna vara känner de sig främmande inför den, inför den objektiva 
konsekvensen av sitt arbete. Berger och Luckmann översätter detta 
resonemang till tre grundläggande, generella, samhällsprocesser, men tonar 
ned ”förfrämligandet”: 1) Externalisering, samhället skapas av människor 
genom interaktion, 2) samhället framstår som en objektiv realitet, vilken 
3) internaliseras, ”byggs in” i individerna via socialisationsprocesser. 
Samhället objektiveras och framträder som tidsmässigt, rumsligt och socialt 
fixerade handlingsmönster: institutioner. Berger och Luckmann är inte, som 
t.ex. Habermas, intresserade av hur dessa institutioner fungerar, utan 
fokuserar dess betydelse för bevarandet av den vardagliga världen. 
Institutioner bildas historiskt och förändras historiskt – de produceras och 
reproduceras processuellt genom intersubjektiva handlingar och 
                                                
6 Se vidare Lundahl 2010 för en historisk översikt. 
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föreställningar om handlingarnas motiv. Därmed kan man också säga att 
institutioner producerar och reproducerar handlingar. Institutioner 
reproducerar och reproduceras genom socialisation, och därmed, menar 
Berger och Luckmann, kommer varje generation också att pröva deras 
legitimitet. Världen blir vad vi gör den till. Vi gör betyg när vi interagerar i 
skolan, när vi intar elev och lärarroller. Som en konsistent följd av denna 
relativism intar Berger och Luckmann den weberska hållningen om en 
”värdefri vetenskap” (Harste & Mortensen 1999:217). Betygen kan 
beforskas som en social konstruktion, men de bör inte värderas av 
vetenskapsmannen. Betygens vara eller icke vara är med denna hållning inte 
en vetenskaplig fråga. 

Med detta vardagsperspektiv framgår inte tydligt, vad jag sett, hur ”fasta” 
strukturer som t.ex. lagar, skattesystem etc påverkar interaktionen mellan 
människor, eller hur sådana ”system” utvecklas och instrumentaliseras. 
Världen blir vad vi gör den till, men varför har vi gjort den så här? På en 
nivå blir frågan om vad betyg är en förhandlingsfråga. ”Betyg” framträder i 
mötet mellan människor. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv blir det 
möjligt att förstå varför vissa individer förhåller sig till synes irrationellt till 
betyg. Det är den mening de tillskriver betygen som bör stå i fokus; det är 
bara den vi kan uttala oss om. Detta gör att frågor om ”var är betyg” och 
”när är betyg” blir relevanta, dvs. i vilka situationer och sammanhang blir 
betyg relevanta eller meningsbärande på olika sätt och för olika aktörer. 

Även om Habermas sällan refererar till Berger och Luckmann kan de 
placeras inom det paradigm Habermas benämner ”livsvärldsparadigmet”. 
Utgångspunkten är att vi koordinerar våra handlingar genom en ömsesidig 
förståelseprocess. För Habermas (1987) blir handlingsteori grunden för all 
samhällsanalys men när han läser sig igenom den sociologiska teorifloran ser 
han även ett annat paradigm, systemparadigmet, vilket han inför som ett 
komplement till handlingsteorin. Han menar att det finns ett handlande 
utanför den förståelseinriktade kommunikationen i ”vardagslivet” och som 
har undandragits tvånget av samförstånd, t.ex. marknadsekonomin och den 
politiskt administrativa förvaltningsapparaten. Till skillnad från en 
handlingsteoretisk analys är det inte aktörernas intentioner, eller uppnådda 
samförstånd, som här samordnar det som sker, utan handlingarnas 
konsekvenser. Habermas kritiserar den ensidiga uppfattningen att samhället 
kan likställas med livsvärlden för idealism, men menar samtidigt att den 
ensidiga uppfattningen om samhället som ett system är en förfrämligad 
uppfattning – båda synsätten behövs samtidigt. 

Nyckeln till Habermas är det dubbla perspektivet på samhället som system 
och livsvärld.7 Det kan vara svårt att veta när Habermas använder dessa 
begrepp beskrivande eller analytiskt. I strikt metodologisk mening använder 

                                                
7 Det resonemang jag här bygger på utvecklar Habermas i volym II av The theory of commu-
nicative action (Habermas 1987).  
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han dock begreppen för att beskriva samhället ur två olika perspektiv: system 
står för det externa perspektivet på social handling, medan livsvärlden 
representerar det deltagande perspektivet. Denna kunskapsteoretiska grundsyn 
– ”den metodologiska objektiveringen av livsvärlden” – får i Habermas teori 
också en mer konkret innebörd med en aktör förmögen till olika sätt att se på 
handling (~externt rationellt och internt kommunikativt). Människans ökade 
lärande, förmågan att iaktta sig själv, reflektera över konsekvenserna av sitt 
och andras handlande är grunden för en rationaliseringsprocess som avser 
både tillväxten av rent materiella medel som av ökat moraliskt medvetande. 
Historiskt sett, alltså på beskrivningsnivå, leder denna utveckling, enligt 
Habermas, till å ena sidan att språket ställs inför en allt större koordinerande 
funktion (som tidigare sköttes av t.ex. ritualer), en argumentens kamp, å andra 
sidan att vissa samhällsområden blir så komplexa att de inte kan samordnas 
via språken. System som förvaltning och marknad ”utdifferentieras” från 
livsvärlden och koordineras genom kodifieringar av makt och pengar, som 
t.ex. priser och statistik. Olika skolsystem samordnas (integreras) bland annat 
via intagning av studenter på betyg. De flesta argumenterar inte för att de har 
rätt till en utbildningsplats som de inte har betyg för utan accepterar gällande 
intagningsregler. Denna samhälleliga integration är effektivare än om den 
skett via språkliga samförståndsprocesser och behöver enligt Habermas 
förklaras med andra begrepp än de vi använder för att förstå intersubjektiva 
processer.8 Habermas varnar i sin samtidsdiagnos för att denna logik tränger 
allt för långt in i livsvärlden och påverkar handlingar som ur ett moraliskt 
etiskt perspektiv borde samordnas kommunikativt. Detta brukar benämnas 
systemets kolonisation av livsvärlden. Samtidigt öppnar han för att vi 
kommunikativt kan bestämma hur dessa system ska få påverka oss. När det 
exempelvis saknas en tydlig koppling mellan allt det arbete enskilda lärare och 
elever lägger ner på betyg och annan bedömning i skolan den nytta de själva 
upplever av detta, uppstår lätt legimitietsvikt. I både USA och England har vi 
de senaste åren sett provbojkottrörelser bland lärare (UK: Teachers refuse Sats 
papers), rektorer (Half of primary schools may boycott Sats, leader of heads' 
union warns) och föräldrar (http://saynotocommoncore.com).  

Med denna modell, med en begreppsapparat där systemvärlden kan ses 
som en analytisk objektivering av livsvärlden, hanterar Habermas den 
subjekt-objektproblematik som löpandet antytts ovan. Med sin 
koloniseringstes håller Habermas med Foucault om ett hotat subjekt, men 
skulle nog säga att även makten (på systemnivå) förutsätter ett fritt 
handlande subjekt. Invasionen av livsvärldens kommunikativa handlings-
domäner kommer oavlåtligen att slå tillbaka på systemet som legitimitets-
                                                
8 Nationell betygsstatistik är ett annat exempel på hur olika intressen kring skolan koordine-
ras, enligt vad man skulle kunna kalla en administrativ logik. Jag har i andra sammanhang 
beskrivit detta som utbildningsväsendets ”snabba språk” – i kraft av reduktion av redundans 
kan siffror och statistik erbjuda oartikulerade övernskommelser (Lundahl 2008, Lundahl & 
Waldow 2009, Forsberg & Lundahl 2012) 
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svikter (Habermas 1973). För att klara ut denna modell är Habermas 
tudelning av livsvärlden i privat och offentligt central, eller uttryckt som 
skillnaden mellan materiell och symbolisk reproduktion. Medan Marx 
menade att även den symboliska reproduktionen, om än i andra termer, 
skedde inom arbetet menar Habermas att arbete och interaktion inte kan 
reduceras till varandra. De löper sida vid sida, men har förenklat olika 
riktningar. Arbete står för den materiella reproduktionen av livsvärlden och 
det är dessa handlingar som objektiveras och som så småningom kan 
reverseras och utgöra styrmedier för ett ändamålsenligt, strategiskt 
handlande. Mer konkret skulle man kunna säga att betygen gör barnet 
offentligt, medan det faktiska lärande som sker i skolan, bildningen, rör det 
privata livet. Men ett strategiskt elevbeteende kan, teoretiskt sett, ställa sig i 
vägen för lärandet, t.ex. genom fusk och manipulation för att få bättre 
resultat. På samma sätt kan privata beteenden stå i vägen för höga betyg, så 
som småprat på lektionerna. Denna skillnad mellan det offentliga och det 
privata barnet finns också hos den ”kritiska pedagogiken”, t.ex. i McLarens 
(1999) beskrivning av skillnaden mellan ”the student state” och ”the 
streetcorner state”.  

Detta dubbla synsätt gör att betygen dels kan beskrivas ur ett 
administrativt perspektiv, dels ur ett deltagande, men dessutom bör analysen 
omfatta hur dessa beskrivningar relaterar sig till varandra. Ur ett 
administrativt perspektiv hände något när vi i Sverige gick över till mål- och 
resultatstyrning. Av olika skäl ansågs en sådan styrning vara mer 
demokratisk och ansågs dessutom kunna leda till ökad professionell 
utveckling bland lärarna. I stället för regler kunde mål kodifiera statens vilja 
med skolan och resultaten (i form av aggregerade betyg) var en god 
information till staten om hur väl dessa mål nåddes. Dessutom tänktes 
resultaten kunna ge läraren återkoppling på sin undervisning. Men vad som 
hände var att skolan som system plötsligt kunde integreras med ett annat 
system: marknadsekonomin. Fusionen mellan målstyrd förvaltning och 
marknadslogik är det som brukar kallas New Public Management (NPM).  

Denna utbildningssystemets rationalisering tränger förstås ned i klass-
rummen. De uppenbara vinsterna ur statens perspektiv är inte lika synliga ur 
personalens och elevernas perspektiv. För det första verkar den instrumen-
tella synen på resultat begränsa lärares möjligheter till lokala uttolkningar av 
målen. Den tenderar vidare att överbetona det mätbara (se t.ex. Mausethagen 
& Elde Mølstad 2015, Sundberg & Wahlström 2015). Det finns en risk att 
lärare riktar undervisningen mot bedömningskriterierna, som i 2011 års 
läroplaner till och med har döpts till ”kunskapskrav”, och att eleverna 
anpassar sina studiestrategier till det som ger mätbara resultat. Resultat som 
också har en etiketterande effekt. Med medias hjälp föreligger en risk för 
”bäst i test”-resonemang, och för konkurrens-och valfrihetsstress. I den 
allmänna debatten tenderar utbildningens syfte och övergripande mål att 
försvinna. Tidsekonomiskt sett går det inte att göra andra saker när man gör 
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det som ska mätas. Det finns en risk att skolorna t.ex. undervärderar 
planering och kompetensutveckling. Det verkar som om den drivna 
rationaliseringen utifrån ett systemperspektiv faller ut i en del negativa 
effekter; ett fall av kolonisering med vad Habermas brukar benämna som 
’patologiska bieffekter’. Särskilt paradoxalt är det att styrformerna för skolan 
blir allt mer strategiska medan innehållet allt mer rör det privata såsom 
elevernas förmågor, värderingar och etiska förhållningssätt. 

Habermas skriver sällan om skolan. En av hans få konkretiseringar av 
sina teorier rör emellertid just betygen som han använder för att tydliggöras 
sin koloniseringstes: invändningsfria betyg riskerar leda till en avpersoni-
fierad pedagogik och brist på ansvar (se Habermas 1987:367–373). 
Habermas ser i detta sammanhang betygen som ett uttryck för en ökad 
juridifiering av skolan. Ur ett systemperspektiv kom betyg under 1930- och 
40-talen i Sverige att handla om rättigheter och likvärdighet vilket kan ses 
som legitimt underbyggda ”rationaliseringar” av pedagogiken, men därmed 
”dog” också de för lärandet kanske nödvändiga förhandlingarna om 
lärandets och kunskapens kontingens. Genom en skola som förespeglar oss 
att det går att kräva vissa kunskaper och att dessa kan bedömas helt objektivt 
minskar behovet av vitaliserande konflikter och förhandlingar. Vilka 
konsekvenser det i förlängningen får för skolans resultat bör kanske besvaras 
empiriskt snarare än teoretiskt. 

Slutord – betygen och synliggörandet  
Det vore nog att framhålla min egen forskning väl mycket att hävda att med 
betygen skapas eleven och pedagogik som vetenskap. Förmodligen vore det 
också felaktigt. Mer riktigt vore det att säga att betyg handlar om att se, ett 
institutionaliserat seende, som synliggör individen. Även om kopplingen 
mellan den västerländska samhällsteorins utveckling och betyg bitvis är 
något långsökt i det jag redogjort för här så finns gemensamma subjekt- 
objekt-problematiker. När individen gjorts synlig inför sig själv, inför 
vetenskapen, inför lärare och stat kan hon påverkas. Det går att räkna på 
henne, det går att flytta henne. Men hon kan själv också påverka, dels andra 
människor, dels sitt eget liv. Hon kan skapa opinion runt sin egen synlighet, 
hon är något. Ur ett subjektperspektiv kan det ha både för- och nackdelar att 
belysas och objektiveras. Kanske kan man också säga att ett objekt 
framträder mot något, en fond som t.ex. en läroplan. Om betygen synliggör 
så ser elever olika ut från tid till annan. Detta handlar också om hur vi ser 
och vem som ser. Den tidiga vetenskapen såg begåvning, men med försiktiga 
anspråk och på långt håll, idag ser staten hela barnet och anspråken är högre; 
interventionerna mer genomgripande.  

För Comte skulle samhällsvetenskapen kontrollera framtiden. Detta 
genom att strukturera och klassificera omvärlden; skapa kunskapsområden. 
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Skolan är ett kunskapsområde. Lärare, elever, föräldrar, lokala och nationella 
politiker, och en intresserad allmänhet utvecklar uppfattningar om skolan; 
sätt att se. Den förment neutrala objektiva vetenskapen är ur ett historiskt 
perspektiv omvittnat förförisk. Pedagogisk forskning byggde en gång i tiden 
hela sin legitimitet på att hitta lagbundenheter för ”konsten att uppfostra”. 
Idag drömmer få pedagoger om sådana samband. Samtidigt förs idag den 
allmänna diskussionen om utbildningens resultat med en sådan terminologi, 
fast naturvetenskapen som ideal har nu trätt undan för nationalekonomisk 
filosofi. Varje avhandling med ett oproblematiserat kunskaps- och resultat-
begrepp bidrar till denna syn på utbildning.  

Vilken kan då vetenskapens (pedagogikens) roll/förhållningssätt vara i 
relation till problematiker som knyter an till betyg och bedömning 
(objektivering)? Den samhällsvetenskaplige forskaren (åtminstone den 
läroplansteoretiskt inriktade pedagogen) skulle kunna fungera som ett 
fönster mellan ”de styrande” och medborgarna. Problemet är om detta 
fönster för ensidigt speglar åt ett håll; staten ser medborgaren som mer ser 
sig själv än staten. Forskaren skulle kunna ta på sig ett större ansvar för att 
synliggöra staten, inte bara inför medborgarna utan också inför staten själv, 
dvs. i högre grad återspegla objektiveringens konsekvenser för den som ser. 
Skydda staten från sig själv. Det förutsätter förstås att vi inte tittar bort… 
någon gång från något håll. 

Exkurs – Betyg, ”nja” och ”hmm” som återkoppling 
Återkoppling har alltid ansetts vara en naturlig del i lärandeprocessen. I 
modern forskning om återkoppling brukar det betonas att återkopplingen är 
mest effektiv om den fokuserar på processer mer än produkten eller på 
subjektet som presterat. Vidare brukar det framhållas att återkopplingen 
samtidigt ska ge en bild av målet som prövats, var subjektets position är i 
förhållande till målet, samt vilka strategier som behövs för att nå målet (eller 
vilka som använts när det uppnåddes). Betyg i form av siffror eller bokstäver 
möter inte dessa krav (se t.ex. Kluger & DeNisi 1996, Klapp 2015). Annan 
kortfattad återkoppling borde falla under samma bila, men här är jag mot 
bakgrund av den återkoppling Eva Forsberg gav mig under mitt 
avhandlingsprojekt av delvis annan uppfattning. Eva brukade nämligen 
skriva ”Nja” eller ”Hmm” i marginalerna på mitt manus, vilket inte borde 
varit till särskilt mycket hjälp. Men det var det – varenda litet ”Nja” och 
”Hmm” fick mig att tänka efter och själv inse vad det var som var problemet. 
Mitt i den elaborerade språkkodens högborg – akademin – visade det sig att 
en begränsad språkkod fungerade mycket väl. Genom att återvända till en av 
Basil Bernsteins första texter om språkkoder går det att förstå varför: 
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In the case of a restricted code (structural prediction), the speech is played 
out against a backdrop of assumptions common to the speakers, against a set 
of closely shared interests and identifications, against a system of shared 
expectations; in short it presupposes a local cultural identity which reduces 
the need for the speakers to elaborate their intent verbally and to make it 
explicit. In one sentence the extent to which the intent of the other person 
may be taken for granted, the more likely that structure of the speech will be 
simplified and the vocabulary drawn from narrow range. (Bernstein 1964, 
60f) 

Med andra ord behöver inte betyg i sig, eller liknade informationsfattig 
återkoppling, vara för knapp för att lärandet ska utvecklas, men det 
förutsätter strukturella förutsägbarheter. Dessa kan uppstå när alla alternativa 
tolkningar av ett yttrande eliminerats – antingen genom en ständigt pågående 
dialog om gemensamma förväntningar eller genom icke verbal socialisation 
och naturalisering.  
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