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Kapitel 10 

“Ni blir inte betygsatta… det är lärarna som blir det” 

– En liten berättelse om press och eget ansvar som en 

del av den stora framgångsberättelsen 

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren & Johan Samuelsson 

Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att återberätta en berättelse som de tre eleverna Björn, Erik 

och Cissi1 berättade för oss våren efter att de hade fått sina första betyg. Denna vår år 2014 

var också den första på många år som svenska elever i årskurs 6 fick betyg över huvud taget. 

Berättelsen handlar om just dessa elevers erfarenheter av att få betyg, men den kan också 

förstås som ett bidrag till en större berättelse om betydelsen av att forma framgångsrika och 

konkurrenskraftiga elever. Den berättelsen berättas idag av många olika aktörer både i och 

utanför skolan. Såväl elever, lärare och rektorer på enskilda skolor som nationella och 

globala aktörer är idag upptagna av att mäta och visa upp framgångsrika resultat (Lingard, 

2011; Lingard, Martino & Rezai-Rashti, 2013). Vår ambition med kapitlet är att försöka 

illustrera hur man genom att lyssna väldigt noga på enskilda människors berättelser och 

sedan kontextualisera dem – det vill säga sätta dem i ett sammanhang som framstår som 

relevant för såväl oss som forskare som för dem som berättar – kan bidra med nya nyanser 

till stora eller dominerande berättelser om vad skola och utbildning är till för. Därmed 

ansluter vi oss till en forskningstradition som ”är ute efter människornas berättelser om vad 

de gör när de lever sina sociala omständigheter, och de erfarenheter som detta innebär för 

deras liv och för det samhälle de lever i” (Pérez Prieto, 2007, s. 289; se även Plummer, 2001; 

Freeman, 2010). 

Att lyssna på elever 

Eleverna berättade sin berättelse för oss inom ramen för ett forskningsprojekt, 

”Mellanstadieelevers berättelser om betyg: En studie om elevers erfarenheter av att få betyg 

och göra nationella prov” som finansierades av Vetenskapsrådet åren 2013-2016 och som 

leddes av Héctor Pérez Prieto. Projektet bottnade i den enkla tanken att när man beslutade 

att införa fler nationella prov och betyg i årskurs 6 så borde det få konsekvenser för dem 

som befinner sig där och att det skulle vara intressant att höra hur de hanterar de nya kraven 

på att visa upp vad man kan (Pérez Prieto & Löfgren, 2017). Eftersom syftet med dessa 

reformer främst berörde eleverna i skolan och ytterst handlade om att synliggöra deras 

prestationer så valde vi att rikta all vår uppmärksamhet just mot eleverna. Projektet 

designades därför på ett sätt som gav oss så stora möjligheter som möjligt att lyssna på 

elevernas erfarenheter av att bli bedömda utan att ’distraheras’ av andra lokala 

                                              
1 Alla namn i denna text är fingerade av hänsyn till elevernas integritet. 
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policyaktörers, såsom lärares och rektorers, versioner av hur betygen och de nationella 

proven hanterades på de enskilda skolorna. Vi har i detta avseende, i samband med 

datainsamlingen i projektet på ett medvetet sätt gjort oss själva så ’naiva’ vi kunnat genom 

att skapa situationer som gjort det möjligt att lyssna på elever som just gjort nationella prov 

eller fått betyg utan att först ha samlat annan kunskap från till exempel rektorer eller lärare 

om hur det har gått till på de skolor vi besökt (jämför Pérez Prieto, 2007, s. 291). Självklart 

är detta en teoretiskt omöjlig föresats eftersom vi som forskare med intresse för 

bedömnings och policyfrågor bär med oss åtskilliga föreställningar om vad reformen kan 

innebära, men likväl har det varit helt centralt för oss att i intervjusituationen uppmuntra 

och lyfta fram den enskilda elevens berättade erfarenheter av att bli bedömd. 

Totalt sett har vi varit ute och intervjuat sammanlagt 298 elever på 11 olika skolor belägna 

i såväl stora som små städer och på landsbygden. De flesta skolorna hade kommunala 

huvudmän men några av dem var också friskolor. Vid urvalet av skolor var vi noga med att 

uppsöka skolor med olika karaktär. I vissa skolor låg meritvärden bland de högsta i Sverige, 

i andra berättade eleverna om hur de visserligen var väl medvetna om provens och betygens 

betydelse, men att de själva inte såg dem som så viktiga. I vissa skolor gick nästan bara 

elever som var födda i Sverige, i andra var merparten inflyttade från andra länder. Efter att 

skolornas rektorer gett oss tillträde till skolorna kontaktade vi de lärare som undervisade 

elever i årskurs 6 och efter att vi informerat dem om projektet bad vi dem hjälpa oss att 

informera elever och föräldrar. Alla elever i de klasser vi sökte upp inbjöds att delta i studien 

och många valde att tacka ja. Lärarna hjälpte oss sedan att forma grupper där eleverna (n 2-

5) skulle känna sig så bekväma som möjligt att prata med oss och varandra om sina

erfarenheter av att få betyg eller att göra nationella prov. Valet att genomföra intervjuerna

i grupp motiverades således främst av att vi ville skapa en trygg intervjusituation, men det

låg även väl i linje med vår syn på berättelser som en socialt situerad handling (jämför

Mishler, 1999; Bamberg, 1997). I grupperna uppstod ofta situationer då en elev påbörjade

en berättelse och de andra snabbt började fylla i med nya detaljer eller tolkningar av

händelser. En fördel med gruppintervjuerna var även att eleverna ofta inspirerade varandras

berättande. När någon berättade om hur hens föräldrar talade om betyg hemma började till

exempel de andra i gruppen ofta jämföra och berätta om hur det lät hemma hos dem

(Löfgren & Löfgren, 2017a) och när någon elev försökte minnas hur de löst en uppgift på

något av proven så fyllde andra elever på med berättelser om hur de gjort (Löfgren &

Löfgren 2017b). Vi träffade eleverna vid tre tillfällen under våren, först i samband med SO-

provet, sedan precis efter att de gjort NO-proven2 och slutligen fick de i juni berätta om

hur det var att få betyg. De frågor vi ställde var öppna och relativt få och var formulerade

på ett sätt som skulle uppmuntra elevernas berättande om konkreta händelser. Vi bad dem

till exempel berätta om hur det gått till när de förberett sig och genomfört de nationella

proven? Vad lärarna bedömer då de ska sätta betyg eller hur det gått till då de fått veta vilka

betyg de fått? Därefter har eleverna fått stort spelrum att själva välja ut händelser de vill

berätta om och att diskutera med varandra om hur det egentligen gick till. Många gånger

2 På varje enskild skola genomfördes prov i ett av de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi, religion eller 

samhällskunskap) och i ett av de naturorienterande ämnena (kemi, fysik eller biologi). 
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har de varit oeniga om detaljer och ibland har det varit tydligt att de tillskriver samma 

händelser olika betydelser. En del elever har till exempel varit bekymrade över svårigheterna 

att förbereda sig inför ett nationellt prov samtidigt som andra uppskattat den frihet det kan 

innebära att inte kunna förbereda sig (Löfgren, Löfgren & Pérez Prieto, 2017). Vid andra 

intervjutillfällen har eleverna varit eniga både om vad som har hänt och om hur det ska 

tolkas och värderas. Kort sagt intervjusituationerna har utgjort en arena för eleverna att i 

samspel med varandra och med oss berätta om, men samtidigt förhandla och tolka, vad de 

varit med om. Detta har inneburit att våra data består av ett myller av berättelser om 

eleverfarenheter av bedömning och tolkningar av dessa erfarenheter som gjorts i det 

specifika sammanhang som intervjusituationerna utgjorde. Vi har konsekvent intagit en 

lyssnande hållning och ställt intresserade följdfrågor då vi inte förstått eller haft behov av 

att få poängerna i berättelserna tydligare förklarade. Samtliga intervjuer har spelats in på 

diktafoner och transkriberats i sin helhet.  

Att kontextualisera elevers berättelser 

Många av de berättelser vi samlat in i projektet har, i likhet med berättelsen som presenteras 

i det här kapitlet, analyserats som meningsskapande handlingar där eleverna framträder eller 

positionerar sig på olika sätt i den specifika intervjusituationen (se Mishler, 1986; Bamberg, 

1997). Detta innebär att vi även i analysfasen försöker vara lyhörda för vad eleverna säger, 

det vill säga berättelsernas innehåll, men samtidigt beaktar att berättelserna berättats i det 

specifika sammanhanget där eleverna tillsammans formar och förhandlar vilken betydelse 

erfarenheterna kan tillskrivas (Mishler, 1999). Därmed tar vi ett steg bort från det naiva 

förhållningssättet till elevernas berättelser och intar ett mer analytiskt förhållningssätt 

genom att kontextualisera dem (Pérez Prieto, 2006). Detta har ibland beskrivits som att 

man går från ’life stories’ som främst riktar intresset mot individens berättelse, till ’life 

history’ där vi försöker ställa berättelsen i relation till andra berättelser om ett sammanhang 

eller ett skeende (Bertaux, 1981). I detta fall försöker vi förstå hur det ökade synliggörandet 

av elevers prestationer - och de bakomliggande förväntningarna på framgång och 

konkurrenskraft på svenska skolelever - görs i skolan genom att lyfta fram elevers berättade, 

tolkade och förhandlade erfarenheter av nationella prov och betyg. Vi menar således att 

reformerna om fler nationella prov och tidigare betyg präglas av en (global) diskurs där man 

hoppas att tydligare mätbara resultat i skolan ska leda till en ökad medvetenhet bland 

skolans lokala aktörer (rektorer, lärare, elever och föräldrar) om var de befinner sig i 

förhållande till andra vilket i förlängningen ska leda till att alla presterar bättre (Smith, 2016). 

I en svensk skolpolitisk kontext kan den större tyngdpunkt som under senare år lagts på 

tydligare kunskapskrav, nationella prov, tidigare betyg och ett starkare statligt intresse för 

skolors resultat även beskrivas som en reaktion på fallande resultat i internationella 

kunskapsmätningar såsom PISA och en därpå följande retorik om svensk skolas 

misslyckande. Sammantaget har dessa negativa beskrivningar av verksamheten i svensk 

skola och de reformer som följt av dessa beskrivningar inneburit ett ökat performativt tryck 

på lärare och elever att ständigt visa upp god kvalitet och prestera bättre resultat än tidigare 

(Pérez Prieto & Löfgren, 2017). 
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Denna tendens som betonar betydelsen av tydligt mätbara resultat för att stärka 

konkurrensen inom och mellan nationella utbildningssystem har ibland kallad ”policy as 

numbers” (Lingard, 2011, s. 356) och är alltså inte enbart en svensk angelägenhet utan 

präglar utbildningspolitiken i stora delar av världen. Denna en önskan om och strävan efter 

en stor framgångsberättelse för nationella utbildningssystem och de elever som befolkar 

dem, berättas av många aktörer, såväl internationella som nationella och vi menar att den 

tenderar att dominera samtalet om vad skolan är till för och vad elever bör göra (Pérez 

Prieto & Löfgren, 2017). Det är mot den bakgrunden, eller som en version av den 

berättelsen, vi vill kontextualisera Björns och hans klasskamraters berättelse. Deras 

berättelse blir därmed några av de fötter som trampar den ’stig’ (Pérez Prieto, 2007) som 

den stora framgångsberättelsen utgör. Samtidigt utgör konkurrenstanken en (av flera) gräns 

för vad som är möjligt för eleverna att berätta och för oss att förstå i den meningen att 

betygen och resultaten är ett ofta använt mått på framgång i skolan även om eleverna inte 

explicit konkurrerar om betygen i det aktuella betygssystemet eftersom de är målrelterat. 

Även om eleverna inte konkurrerar om betygen, blir de alltjämt ett konkurrensmedel för 

att få tillgång till bra utbildning högre upp i utbildningssystemet och såväl eleverna som vi 

som lyssnar är rimligen medvetna om denna selektiva funktion hos betyg.  En uppenbar 

risk med denna typ av kontextualisering och talet om en stor berättelse är att den stora 

berättelsen gör anspråk på ett monopol på historien (Pérez Prieto, 2007, s. 299). Vi ser dock 

den stora framgångsberättelsen som en av flera tänkbara berättelser om vad som händer i 

svensk skola och elevernas berättelse fungerar som ett sätt att nyansera just den stora 

berättelsen. En annan stor berättelse som vi förhållit oss till i projektet (Löfgren & Löfgren, 

2017a) och som skulle kunna utgöra en fond även för denna elevberättelse skulle kunna 

handla om en skola för alla präglad av likvärdig undervisning och bedömning, men då skulle 

detta kapitel ta en helt annan riktning. 

Elevernas berättelse som presenteras i det här kapitlet studeras och kontextualiseras med 

hjälp av Bambergs modell för positioneringsanalyser av berättelser och berättande (1997, 

2004). Analysen görs i tre steg eller nivåer. Den första nivån handlar om att klargöra vad 

berättelsen handlar om och om vilka positioner de karaktärer som figurerar i berättelsen 

ges. Karaktärerna kan till exempel framställas som offer eller som personer med inflytande 

över sina handlingar. Den andra nivån fokuserar hur berättaren positionerar sig själv i 

relation till de andra personerna som är närvarande vid intervjusituationen. Det centrala här 

är att studera berättelsen som en socialt situerad handling som gör något med hur berättaren 

uppfattas. På den tredje analysnivån analyserar vi hur berättaren förhåller sig till tillgängliga 

diskurser som sträcker sig även utanför intervjusituationen. I denna studie är vi särskilt 

intresserade av hur eleverna ser på sig själva i relation till den stora berättelsen om förväntad 

framgång och konkurrenskraft som idag dominerar många beskrivningar av nationella 

utbildningssystem (Smith, 2016).  

En berättelse om betyg och förväntningar på framgångsrika prestationer 

Den här berättelsen berättas av tre elever på en kommunal skola i en mellanstor svensk stad 

den fjärde juni 2014. Med i det lilla grupprummet på skolan finns även en intervjuare och 
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ytterligare en elev som dock sitter tyst under just den här berättelsen. Eleverna ska sluta 

årskurs 6 om några veckor och bakom sig har de en termin då de genomfört 16 delprov 

inom ramen för de nationella proven i svenska, engelska, matematik samt i SO- och NO-

ämnena . Innan jul fick de sina första betyg och snart ska de få sina avslutande betyg för 

mellanstadiet, de har dock redan fått reda på flera av sina betyg av sina lärare. Berättelsen 

som tar form i samspel mellan eleverna och intervjuaren kommer tidigt i intervjun som ett 

svar på frågan ”Hur är det att få betyg i årskurs sex?”. Flera av eleverna är eniga om att det 

är bra att få betyg eftersom man då får ”veta var man ligger” och kan få hjälp om man 

behöver. De säger att det är bra att vänja sig vid betygssystemet, men de berättar också att 

det är mycket spänning med betygen och att de skapar en press att inte sänka sig när man 

börjar högstadiet. Berättelsen som följer här handlar om pressen att visa vad man lärt sig 

för att få höga betyg och om hur eleverna och deras lärare hanterat den här pressen. Björn 

är den elev som driver berättelsen framåt och han börjar med att berätta att han tror lärarna 

satte låga betyg innan jul för att de ville undvika att sätta press på eleverna och behöva sänka 

betyg på vårterminen. Här följer nu ett utdrag ur transkripten där berättelsen tar form och 

därefter gör vi en positioneringsanalys (Bamberg, 1997) av den för att visa hur eleverna 

genom berättelsen positionerar sig själva och sina lärare i relation det performativa trycket, 

det vill säga till de nu starka kraven på att alltid visa upp vad man kan (Pérez Prieto & 

Löfgren, 2017) – eller till den stora framgångsberättelsen – som införandet av tidigare betyg 

inneburit för elever och lärare i svensk skola. 

Skola T, intervju om betyg 

1 

2 

3 

4 

5 

Björn Jag tror att vi fick veta det då, ganska... vi fick ganska låga betyg om man 

skall vara ärlig om man jämför med dom vi har fått nu. Eftersom att jag 

tror att dels vill dom inte att vi skall se det här som jättedåligt att vi får 

så här sex stycken A och sedan när vi väl kommer ut så blir alla dom 

där A:n till D. Det skulle ju göra... 

7 Intervjuare När du börjar högstadiet menar du eller? 

8 

9 

10 

Björn Nej, när det skulle bli så här, börja tills... vårterminen. Det var... eller 

vad den här terminen kallas. Ja, men att vi skulle bli typ krossade av 

pressen att behålla dom där fina betygen.  

11 Intervjuare Känns det så att det är en hård press? 

12 Björn Ja 

13 Erik Ja, alltså inte... alltså inte just i sexan 

14 Intervjuare Hur märker man det då? 

15 

16 

Erik Man märker ju det liksom på stämningen i klassrummet när man kliver 

in. Inför nationella prov liksom, så är det ju alltid.  

17 Intervjuare Hur märker ni att det är press då? 

18 Björn Det blir direkt... alla får en annan typ... 

19 Erik Chock. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Björn Alla får en annan stämning, chock. Alla blir så här, ja, alla får ett annat 

humör och har man fått ett dåligt betyg, så blir alla... typ deprimerade 

och får man bra betyg, för annars om man har fått ett bra betyg, dom 

blir glada, man kan till exempel se att dom som bara har fått ett bra 

betyg, gärna vill dela med sig. Men dom som har fått ett dåligt, döljer 

det. Och... det kan bli så här jättebra. Men om man tror att man blir så 

här jättebra på något så är det typ som ett slag i verkligheten att man 

inte får det där jättebra betyget som man hade önskat.  

28 

29 

Erik Ibland som... ibland skriver man ju sämre än vad man är, att man inte 

har fått chansen liksom att visa. 

30 Intervjuare Känns det lite orättvist då? 

31 Erik Ja. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Björn Ja, vi har ju några i klassen som har så här... typ skrivproblem. Som till 

exempel jag använder väldigt ofta dator. Men fortfarande då så känns 

det ganska irriterande för att bara använda datorn. Eftersom att dels har 

jag så mycket i... det finns många i klassen som har väldigt många, 

mycket i hjärnan. Men på inget sätt kan få ut det. Förutom via ord, eller 

vid skrift. Alla är ju olika personer. Så det typ trycker ned dom som inte 

kan skriva så särskilt bra. Dom som inte har orken eller tålamodet, att 

kunna skriva allt dom har inuti sin hjärna. För det finns säkert 

jättemånga som pluggar skiten av sig. Medans när dom väl skall sätta sig 

i provsalen så blir dom så här, helt tysta. Inga ord kommer till deras 

hand. Dom kan... det blir helt chock. Ja det kan vara att dom tänker, 

övertänker det, men ändå så skall det vara att man... det inte bara skall 

vara det traditionella med penna och papper. Att man skall ha större 

chans att kunna göra proven muntligt. Och sådant. 

46 

47 

48 

Intervjuare Jag tänker på, ni sade förut att dom nationella proven känns ju viktiga 

och sådär. Finns det andra saker som ni tycker är viktiga för dom betyg 

som ni har fått? Ingår det fler saker? 

49 

50 

51 

52 

Cissi Ja, alltså kanske lite hur man är på lektionerna. Så om man räcker upp 

handen ofta och... pratar mycket och sådant. Samtidigt har det snackats 

om nationella prov och sedan när man gick i trean, alltså... man har 

liksom. 

53 Björn Då blev det så där... 

54 

55 

Cissi ”Du måste prestera på det, annars blir det kassa betyg” liksom. Så har 

det alltid varit. 

56 Intervjuare Så du tänker att dom nationella proven är det viktigaste. 

57 

58 

Björn Ja. Och vi har sedan i typ ettan eller tvåan fått lära oss att, dom nationella 

proven är allvarliga, det är inte bara att kladda ned någon smiley, ledsen 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

smiley i en bok. För att man inte kan. Det är ändå seriöst. Men 

fortfarande har vi fått lära oss, “men ni blir inte betygssatta av det här. 

Ni kommer... det är lärarna som blir det”. Vi blir fortfarande väldigt 

rädda. För att det känns nästan som att vi gör dåligt av oss, då kommer 

ju lärarna bara skrika på oss för att helt plötsligt så tror 

skolmyndigheterna att vad heter det, läraren, har skitit av sig och typ 

sovit på lektionerna. 

65 

66 

67 

68 

Erik Ja, så var det i alla fall i trean. Men dom sade ju att, dom... alltså att dom 

betygssätts i skolan och så, hur dom är som lärare och så. Så dom får ju 

reda på, hur bra är dom här skolorna. Och så kanske dom behöver extra 

resurser och så. 

69 

70 

71 

72 

Björn Fortfarande känns det här jobbigt. Eftersom att jag vill ju inte göra narr 

av min skola. Men om jag ändå skulle göra narr av min skola så skulle 

det inte fortfarande gynna mig. Jag skulle fortfarande få dåliga betyg. Så 

det blir bara... man kommer typ i ett limbo av frustration. 

Den röda tråden i den här berättelsen handlar om att det ligger ett tryck på alla som är i 

skolan att prestera och att det trycket blir extra tydligt i samband med de nationella proven 

och betygen. Det är inte bara eleverna som drabbas om de presterar dåligt det är även deras 

lärare och hela skolan. 

Då vi studerar hur olika karaktärer, det vill säga lärare och klasskamrater, positioneras i 

berättelsen blir det tydligt hur trycket ’drabbar’ dem på olika sätt. På de första nio raderna 

handlar det om hur ”dom”, det vill säga lärarna sätter försiktigt låga betyg för att undvika 

att eleverna skulle bli besvikna om betygen sänktes på vårterminen. Lärarna positioneras 

därmed som välmenande beskyddande i omtanken om eleverna (3, 9-10) men också som 

orättvisa eftersom de satt för låga betyg i jämförelse med de betyg eleverna fick på 

vårterminen (1-2). Eleverna, det vill säga ”vi” positioneras därmed som sköra (3-5) personer 

som riskerar att bli besvikna eller till och med ”krossade av pressen att hålla dom där fina 

betygen” (9-10). Lite senare i berättelsen i samband med att stämningen förändras då 

eleverna ”kliver in” i klassrummet för att göra nationella prov differentieras elevernas 

positioner beroende på hur det går för dem. Här positioneras de som vinnare (22-24) som 

är glada och gärna delar med sig av sin glädje, eller som förlorare (24-27) som helst döljer 

sina resultat och sin besvikelse över att det inte gått så bra som de hoppats. De nationella 

proven ges i denna berättelse en avgörande betydelse i uppdelningen mellan vinnare och 

förlorare genom Cissis uttalande ”Du måste prestera på det, annars blir det kassa betyg”. 

Tillägget ”Så har det alltid varit” antyder att eleverna fått höra att dessa prov är särskilt 

viktiga vid många tillfällen vilket förstärks på de följande raderna. I sekvensen om de 

nationella proven framträder ytterligare en elevposition, de som har skrivproblem (32, 37-

45). Den position beskrivs som särskilt utsatt eftersom den innebär att man inte får chansen 

att hävda sina kunskaper som kan var väl så goda som de andras eftersom de nationella 

proven innebär att många svar behöver skrivas ner i traditionella former. I slutet av 
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transkriptet återvänder berättelsens fokus till lärarna. Återigen ges de en position som 

välmenande beskyddare av eleverna (60-61, 65-68) eftersom de försökt lyfta bort pressen 

att prestera från elevernas axlar genom att förklara för dem att det är lärarna själva och 

skolan som bedöms, inte eleverna.  Även denna gång lämnar dock denna position en 

oförutsedd effekt eftersom eleverna positioneras som pressade att vara lojala mot sina lärare 

genom att prestera bra för deras skull så att inte ”skolmyndigheterna” (63) pekar ut lärarna 

som lågpresterande. Därmed tillskrivs även lärarna risken att positioneras som vinnare eller 

förlorare om de skulle hamna i en situation då skolan granskas. Såhär långt har analysen 

riktats mot berättelsens innehåll och mot de positioner som karaktärerna i berättelsen 

tillskrivs av dem som berättar.  

I det följande riktas uppmärksamheten istället mot interaktionen och mot de narrativa 

resurser eleverna använder för att positionera sig i relation till varandra. Vi är med andra 

ord intresserade av hur berättelsen används som ett sätt att visa vem man är som elev i 

relation till dem som är närvarande. En position som alla inblandade i berättandet delar är 

att eleverna är satta under press på grund av de nationella proven och betygen. 

Resonemangen om press inleds tidigt i samband med att de berättar om att lärarna satte för 

låga betyg för att undvika att behöva sänka dem senare. Intervjuarens frågor (9 och 11) 

uppmuntrar sedan till att positionen ska utredas. Eriks hållning är till en början lite försiktig 

då han påpekar att pressen inte bara uppstått i årskurs 6 (13), men senare betonar han att 

stämningen (15) blir spänd i samband med att de nationella proven ska genomföras. Det är 

även han som först använder ordet ”chock” (19) för att beskriva denna stämning. Längre 

fram knyter han an till Björns resonemang om besvikelsen som kan uppstå då resultaten 

blir sämre än väntat (25-27) då han talar om att ”man” ibland skriver sämre än ”man är” 

och inte får chansen att visa vad man kan (28-29). Även Cissis beskrivning av att de 

nationella proven intar en särskilt viktig roll i relation till betygen (49-55) bidrar till den 

gemensamma positionen att eleverna är satta under press. Både Björn och Erik accepterar 

även positionen att detta känns orättvist som aktualiseras i intervjuarens sammanfattning 

och fråga (30). Björn kvalificerar det resonemanget med att berätta att han och flera andra 

har problem att formulera sig i skrift. På raderna 57-68 formar Björn och Erik ytterligare 

en gemensam position genom att förhålla sig till att lärarna i årskurs 3 sagt till dem betygen 

sätts på skolan eller lärarna snarare än eleverna. Denna position handlar om att trycket på 

dem som elever snarast ökat av att de gjordes medvetna om att även lärarna kunde betraktas 

som bedömda och kontrollerade eftersom de ville vara lojala med sina lärare. De blev 

därmed positionerade inte bara som ansvariga för sina egna prestationer utan även för att 

lärarna och skolan skulle komma väl ut vid en eventuell utvärdering. 

Diskussion om den lilla berättelsen press och den stora 

framgångsberättelsen 

Den centrala frågan i den här diskussionen är hur eleverna positionerar sig, eller förstår sig 

själva i relation till den stora framgångsberättelsen och det performativa trycket att leverera 

och visa upp goda resultat. Analysen handlar således om att försöka gå utanför såväl 

berättelsevärlden, det vill säga den gemensamt konstruerade berättelsen som den interaktiva 
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intervjusituationen för att försöka förstå hur eleverna uppfattar sig själva och sin situation 

som bedömda elever (jämför Bamberg, 1997). 

Positioneringsanalyserna såhär långt har visat hur olika elever positioneras genom 

berättelsen om nationella prov och betyg i årskurs 6. Lärarna positioneras i berättelsen som 

å ena sidan som välmenande och beskyddande gentemot eleverna men också som orättvisa 

när de sätter för låga betyg. Eleverna positioneras i berättelsevärlden som vinnare eller 

förlorare i relation till betygen (jmf Bagger, 2015) och som särskilt stora förlorare 

positioneras de som har skrivproblem eftersom de inte ges chansen att visa vad de kan på 

de nationella proven. När berättelsen analyseras som en socialt situerad handling som görs 

i en specifik intervjusituation positionerar sig eleverna som satta under press av de 

ansträngande nationella proven och av risken att sänka sina betyg och som orättvist 

behandlade då de inte gavs likvärdiga möjligheter att visa vad de kunde på proven. Den 

sista positionen som framträdde i analysen av interaktionen i intervjusituationen handlade 

om att eleverna gjordes ansvariga för hur skolan och lärarna skulle framstå om de inte 

presterade tillräckligt väl. 

Då vi ställer dessa positioneringar i relation till den stora berättelsen om betydelsen av att 

(svenska) elever visar upp goda prestationer och en stark förmåga att hävda sig i konkurrens 

med andra, eller hävda sina lärare och sin skolas resultat i termer av provresultat och betyg 

i relation till andra lärare och skolor framträder en position där det viktigaste är att kunna 

visa upp sig från sin bästa sida. Vi vill med stöd av Balls (2006) resonemang om 

performativitet benämna detta som en position av fundamental osäkerhet. Performativitet 

(Ball, 2006) är en styrningsform som innebär att det är viktigt för aktörer och institutioner 

inom utbildningsväsendet att forma bilder av sig själva och sin verksamhet som passar så 

väl som möjligt ihop med de mål som satts upp för verksamheten. En central del av denna 

styrningsform är att man som lärare eller elev blir lyhörd för, men också ofta osäker på, hur 

man ska kunna visa upp ’sitt bästa jag’ och att man därför blir väldigt observant på själva 

systemet och på sin egen plats i det. Elevernas berättelse vittnar om en stark press på dem 

att ta ansvar för sina egna prestationer och för sina lärare och hela skolan eftersom eleverna 

inte vill ”göra narr av min skola” (69). Dessa krav riskerar, enligt Ball (2006) att skapa 

känslor av osäkerhet för alla skolans aktörer då de ständigt bedöms på olika grunder vilket 

skapar frågor som: Gör vi tillräckligt och gör vi rätt? Vi menar att elevernas berättelse som 

presenterats här visar på en sådan osäkerhet på flera sätt. Lärarna framstår som osäkra på 

om deras elever ska hålla för trycket och sätter därför försiktiga betyg i början, eleverna 

upplever en ny stämning i klassrummet inför det som dom uppfattar som avgörande 

provsituationer och de noterar att den nya bedömningspraktiken skapar tydliga vinnare och 

förlorare. Björns avslutande och evaluerande kommentar till det de har berättat, ”man 

kommer typ i ett limbo av frustration” (72), vittnar om en insikt hos denna 12-åriga pojke 

om att man som elev i svensk skola idag är tvungen att alltid försöka visa upp sitt bästa jag 

även om man vet med sig att man har problem att göra det på rätt sätt (37-42) och är osäker 

på hur det ska gå till. 



”Ni blir inte betygsatta…” 

114 

Därmed menar vi att denna elevberättelse kan betraktas som en berättelse med en kritisk 

udd riktad mot det performativa tryck som följer av den stora framgångsberättelsen om hur 

resultaten i svensk skola ska lyftas (Pérez Prieto & Löfgren, 2017). Berättelsen visar hur 

några unga policyaktörer (Löfgren, et al, 2017) agerat och förhåller sig till sitt agerande då 

ett policybeslut om en utökad bedömningspraktik tagit form på en specifik skola i en 

mellanstor svensk stad. Eller med andra ord, den här berättelsen säger något om de 

erfarenheter som är betydelsefulla för det samhälle vi lever i (jämför Pérez Prieto, 2006; 

2007). Den bidrar därmed med en nyans av berättelsen om - hur det kan te sig för några 

elever i skolan – när elevers prestationer förväntas bli bättre genom ökad konkurrens i en 

global utbildningsekonomi (se Smith, 2016). 
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