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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter om det nya betygssystemet (GY11) som kommit till uttryck i 

lärarinriktad media. Förhoppningen med studien är att kunna få en bra bild över hur det nya betygssystemet har 

implicerats i skolan och framförallt utifrån lärarperspektivet. 

Uppsatsen är en kvalitativ textanalys bestående av 5 artiklar ur lärarförbundens facktidningar. Tidningarna är 

 Skolvärlden 

 Lärarnas Tidning 
Artiklarna analyseras utifrån följande frågor: 

 Vad är fokus i diskussionerna kring det nya betygssystemet? 

 Är det både för - och nackdelar som diskuteras? Hur framställs de? 

 Vilken slags argumentation används? 

Analysen visar att: 

 De mest framträdande diskussionerna rör den komplexa språkformuleringen i styrdokumenten, eleverna 
som målgrupp i skolan och rättsäkerheten i betygssättningen. 

 Det är mer förekommande med nackdelar i diskussionerna om det nya betygssystemet, än fördelar 

 Utmärkande argument har i genomgången av texterna kretsat kring undersökningar, siffror och statistiskt 
material 
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1. Inledning 
Det nya betygssystemet togs i bruk hösten 2011 och är därmed fortfarande relativt nytt för 

skolvärlden. Till sommaren 2013 sätter lärare således sitt andra slutbetyg inom ramarna för 

det nya systemet. När jag började som lärarstudent hösten 2009, så var grundskolan och 

gymnasiet fortfarande kvar i det gamla betygssystemet med Godkänt, Väl godkänt och 

Mycket väl godkänt som infördes i samband med (Lpo94). I uppsatsen kommer också detta 

att skrivas som det gamla betygssystemet. Jag är nu inne på mitt fjärde år och närmar mig 

examen. De nya betygen, A-F- systemet, tillkom efter halva min utbildning, så jag har haft 

mer erfarenhet av det gamla systemet under min praktik än med det nya. Även om det inte 

hade blivit ett skifte av betygsystem så är bedömning, hur den än mäts, en komplicerad 

uppgift för lärare. Det är utan tvivel en åsikt som delas av även de mest erfarna lärare och som 

student känns nog pressen ännu hårdare på att göra en rättvis bedömning. 

 

I mediala sammanhang har det nya betygssystemet framställts på olika sätt. För att få en liten 

inblick i diskussionerna som förts, så har jag med några rubriker från dagstidningar som 

uppmärksammat det nya betygssystemet. Efter intervjuer med elever från en skola i Sannarp 

skriver Hallandsposten rubriken ”fett mycket svårare att få A” (www.hallandsposten.se; 

21/11- 2012). Det nya systemet upplevs som otydligt och framkallar stress. Lärarrollen blir 

självklart också tuff, då nya kriterier och mål tillkommer som tar tid att sätta sig in i.  

 

I en artikel ifrån 2010 skrev Sydsvenska dagbladet ”Nya betyg får blandade omdömen” 

(www.sydsvenskan.se; 27/11- 2010). Här fördes det redan diskussioner innan betygssystemet 

introducerades och det riktas då kritik mot att 2 av betygsstegen saknar särskilda kriterier. 

 

Jag anser att detta avslutande examensarbete kan vara ett bra tillfälle att fundera djupare över 

bedömning, att skapa sig en uppfattning om lärares arbetssituationer, allt för att skapa en 

bättre grund för mig som framtida lärare. Detta är tankeramar som jag vill begrunda under 

skrivandet, men det är inte de specifika frågeställningar som ska behandlas i studien.  

 

Det vore således intressant att analysera vad som skrivs om betygssystemet i yrkesinriktad 

media.  Jag har valt att granska medlemstidningar från de två stora fackförbunden vars 

medlemmar är lärare. Fackförbunden, Lärarnas Riksförbund som ger ut tidningen Skolvärlden 

och Lärarförbundet som ger ut Lärarnas Tidning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter om det nya betygssystemet som 

kommit till uttryck i fackförbundens tidningar som riktar sig till lärare.  

 Vad är i fokus i diskussioner kring det nya betygssystemet? 

 Är det både för - och nackdelar som diskuteras? Det vill säga: Vilka attityder 

framställs? 

 Vilken slags argumentation används? 

 

 

 

 

 

 

1.2 Disposition 
I uppsatsen förekommer det pratbubblor eller tankeramar som jag själv konstruerat för att 

kunna lyfta ut en diskussion ifrån uppsatsen och belysa fler perspektiv, utan att koppla bort 

läsaren ifrån huvudfokus. Det kan handla om ett förtydligande fast i ett annat ljus eller att med 

egna ord ge texten en annan slags framtoning, än enbart den akademiska. Den stilistiska 

formen är hämtad ifrån den feministiska metodologin som intresserar sig för skrivande som 

metod och dess del i lärandeprocesser och inspirationen grundar sig i uppsatsen I relation till 

mig (2010) av Desireé Ljungcrantz.   

 

Uppsatsen har jag valt att strukturera på följande sätt: I kapiteldel (1.2) redogörs det för 

studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 tas tidigare forskning kring ämnesområdet upp. 

Kapitel 3 redogör för materialet. Kapitel 4 går igenom använd metod, hur jag har gått tillväga 

för att välja ut och analysera materialet och tematisk indelning. Kapitel 5 beskriver det 

metodologiska och teoretiska angreppssättet i uppsatsen. I kapitel 6 redovisas analysen av ett 

urval av artiklar som separata texter. I kapitel 7 tillämpas en jämförande metod mellan 

texterna och i förhållande till de teman som valts ut. Vidare relateras uppsatsens resultat till 

tidigare forskning. Kapitel 8 består av en avslutande diskussion där resultat, analys och 

teoretiskt perspektiv återknyter till syfte och frågeställningar. 

Nu har betygssystemet varit ute sedan hösten 2011 och både elever och lärare har fått jobba sig in i det nya 

systemet. Utifrån dessa erfarenheter blir det nu intressant att titta på den aktuella framställningen av de nya 

betygen och det kommer i denna studie göras genom att analysera artiklar från lärarförbundens 

facktidningar. Frågor som började driva mitt intresse var exempelvis om de nya betygen fortfarande känns 

främmande och är det de positiva förändringarna som betonas eller är situationen fortfarande orolig? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan följer ett kortare avsnitt om litteratursökningen kring den tidigare forskningen och 

därefter presenteras den. 

 

2.1 Litteratursökning 
Vid litteratursökningen användes sökordet ”Betyg” i utvalda databaser och trunkerades för att 

få fram all litteratur kopplat till betyg. Databaserna utgjordes av Libris och swepub. Efter en 

genomsökning av tidigare forskning i enlighet med denna studies syfte och frågeställningar, 

framkom det ingen litteratur som tar upp just textanalyser i förhållande till hur betygssystemet 

från (Lpo94) framställs. Detsamma gäller för tidigare forskning rådande det nya 

betygssystemet, då det inte var länge sedan som det lanserades. Därmed är forskning som tar 

upp just textanalyser i relation till betygssystemen få i antal och gör området väldigt 

begränsat. Således ligger fokus i denna uppsats tidigare forskningsdel på en mer allomfattande 

nivå om hur det gamla betygssystemet framställts. Är det positiva eller mer kritiska 

diskussioner som tas upp? Framställningen av det gamla betygssystemet (Lpo94) som följer 

nedan presenteras således utifrån den litterära forskning som utarbetats. Det nya 

betygssystemet presenteras istället utifrån Lärarförbundens synsätt. Därmed framkommer 

olika perspektiv, men detta speglar dock bara en del av vad som skrivits om betygssystemen, 

då andra diskussioner eller inlägg av annan karaktär kan existera. Men vi får ändå fram en 

bild av hur systemen har granskats och de åsikter som framförts, vilket stödjer denna studies 

syfte.      

 

2.2 Tidigare forskning om det gamla betygssystemet  
I en studie i pedagogik, av professor Christina Cliffordson, med titeln Betygsinflation i de 

målrelaterade gymnasiebetygen undersöker hon om betygsökningen i det gamla 

betygssystemet är baserat på en kvalitativ kunskapsökning eller betygsinflation (2004). Efter 

införandet av det målrelaterade betygssystemet ökade betygsmedelvärdet och det 

problematiseras här i denna studie. Undersökningen grundade sig på gymnasielever med 

avgångsbetyg från år 1997 fram till hösten 2000 och som sökte vidare till civilingenjör- eller 

läkarprogram. I undersökningen relaterade Cliffordson betygens jämförelsetal, alltså det 
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meritvärde som beräknas utifrån avgångsbetygen, ifrån 14223 studenter till deras 

studieframgång på läkar- och civilingenjörsprogrammen. Resultatet pekade på att 

gymnasieskolans betygssättning var utsatt för en kraftig betygsinflation, som en effekt av 

införandet av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Cliffordson, 2004).  

 

Bengt Selghed som är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik tar i sin avhandling 

Ännu icke godkänt upp hur lärare i grundskolan förhåller sig till det mål och 

kunskapsrelaterade betygssystemet som infördes i samband med Lpo94 (Selghed, 2004). 

Utifrån intervjuer med 30 behöriga lärare försöker studien redogöra för betygssystemets 

tillämpning i yrket. Efter analysen, menar Selghed, att det gick urskilja olika situationer som 

utifrån lärarnas svar synliggjorde ifall de upplevde att betygssystemet gav dem tillräckligt 

stöd eller inte. I de sex situationer som framkom angavs att i fem av dem fanns det tillräckligt 

stöd och där ingick, (1) bedömning av prov samt betygssättning, (2) planering av 

undervisning, (3) genomförande av undervisning, (4) vid föräldrakontakter, (5) som en del i 

läraryrkets professionalisering. Situation (6) som var en mer sammanfattande framställning av 

lärarbetet så uppgav en övervägande del av de intervjuade lärarna att betygssystemet gav 

otillräckligt med stöd. Följaktligen i mer enskilda situationer framhöll lärarna att de kände 

stöd, men i en mer sammanhållande situation där flera moment ligger tätt inpå varandra, 

upplevde lärarna att de inte kände stöd (Selghed, 2004).  

 

Larissa Mickwitz som är filosofie licentiat med inriktning mot språk och språkutveckling 

diskuterar i sin avhandling Rätt betyg för vem? hur det gamla betygssystemet, generellt sätt 

ser ut i relation till hur lärare faktiskt använder sig av det i betygssättningen. Vad skiljer sig 

mellan teori och praktik I intervjuer med högstadielärare i svenska och svenska som 

andraspråk, så framhålls det att betygssystemet är funktionellt och det att det finns en 

förståelse för utformningen av styrdokumenten. Dock påpekar Mickwitz att i praktiken så 

saknar lärarna stöd för att sätta ett rättmätigt betyg (Mickwitz, 2011). De resultat som 

sammanfattas i studien pekar på att lärarna ser kunskapsutvecklingen hos eleverna under 

skoltiden som värdefull och givande. Vidare ser de betygen som urvalsmetoder till högre 

studier som användbart. Det som däremot anses som oklart är själva betygssättningen under 

skoltiden. Det framgår att betygen försvårar lärarnas arbetssätt med den pedagogiska 

bedömningen. Att inte alltid behöva tänka i termer av betyg, istället bara ge en generell 

kvalitetsbedömning är något som förespråkas (Mickwitz, 2011).   
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I ”Grade stability in a criterion-referenced grading system: the Swedish example” undersöker 

Christina Wikström som är universitetslektor i tillämpad utbildningsvetenskap, orsaker till de 

ökande snittbetygen i gymnasieskolan utifrån det gamla betygssystemet (2005). Fyra 

hypoteser framförs som möjliga förklaringar till ökningen och dessa är (1), förbättrade 

akademiska insatser av eleverna (2), att selektionseffekter har lett till en lägre andel av 

lågpresterande studenter (3), att studenter strategiskt söker kurser som gynnar dem bättre (4), 

en nedgång av standard i betygssättningen. Datan i analysen består av betyg och summan 

erhållna poäng på prov ifrån avgångsklasser i gymnasiet och sträcker sig över en 6 års- 

period. Resultatet signalerar att hypotes (1), (2) och (3) inte kan ges stöd för och således pekar 

det på hypotes (4) som förklarande faktor till betygsinflation. Vidare framför Wikström att 

snittbetygen också ökade under studiens genomförande, vilket ger mer stöd för en 

betygsinflation som förklaring till betygsökningen (Wikström, 2005).  

 

Den tidigare forskningen rör sig således mycket kring det gamla betygssystemets rättssäkerhet 

och tillämpning. Forskningen angriper betygsystemet från ett utredande perspektiv och 

problematiserar det. Inget betygssystem kommer någonsin vara felfritt, dessutom tar det tid att 

implementera det i skolvärlden . Således är det troligt att även det nya betygssystemet bemöts 

med en viss skepticism och förundran, innan alla bitar fallit på plats. I den tidigare 

forskningen framkommer nyanser, men på grund av den utredande disciplinens form är kritik 

nödvändigt och mest förekommande.  

3. Material 
I denna studie är det två fackförbundstidningar som är av intresse att titta på eftersom dessa 

tidningars artiklar skrivs och läses av lärare och andra aktörer inom skolväsendet.

  

Tidningen Skolvärlden började ges ut av Lärarnas Riksförbund (grundat 1884) år 1901. 

Sammanlagt ges det ut 10 nummer under ett år, med ett nummer i månaden, förutom juni och 

juli. Tidningen vänder sig till alla ämneslärare i gymnasiet, högstadiet, grundskolan, komvux, 

men även de som berörs av skolan i yrket eller för kommande profession, som skolpolitiker, 

lärarstuderande med mera. Tidningens syfte är enligt redaktionen att på djupet ta upp det som 

påverkar lärarnas arbetsplats, löner, arbetssituation, relationer till samhällsutvecklingen och 

informerar om nyheter och reportage kring kompetensutveckling och pedagogik 

(sverigestidskrifter.se).   
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Lärarnas Tidning ges ut av Lärarförbundet (grundat 1880) och utkom redan i slutet av 1800- 

talet och har under åren bytt namn, men är sedan 1990 Lärarnas Tidning. Tidningens 

målgrupp beskrivs enligt redaktionen vara alla lärare från grundskolan upp till 

högskola/universitet. Tidningen kommer ut 2 gånger i månaden bortsett från juni och juli med 

20 exemplar under ett år. Likt Skolvärlden tar Lärarnas Tidning upp nyheter och reportage 

kring hela läraryrket, löner, arbetssituation, utveckling/forskning och mycket mera 

(sverigestidskrifter.se).  

 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras urvalet, den tematiska indelning och tillvägagångssättet i studien. 

Vidare diskuteras även etiska reflektioner 

 

4.1 Urval 
Urvalet av fackförbundstidningarna syftar till att fånga upp några av de diskussioner och 

inlägg som har gjorts om det nya betygssystemet med så lång tid efter inträdandet av systemet 

så möjligt. Därmed grundar sig urvalet i att välja ut de senaste diskussionerna, så att det har 

funnits tid att sätta sig in i det nya betygssystemet.  

 

Utifrån detta tittade jag på utkomna nummer från båda tidningarna med start från januari 2013 

och fram tills mars. Genom att se över innehållsförteckning och rubriker till artiklarna, så gick 

det att urskilja om texterna var kopplade till det nya betygssystemet och därmed till mitt syfte. 

Eftersom det inte fanns några artiklar om det nya betygssystemet i de nummer av Skolvärlden 

och Lärarnas tidning som utkommit under perioden januari-mars 2013 började jag leta mig 

bakåt nummer för nummer/månad för månad. I decembers utgåvor från 2012, framkom det 

däremot inlägg och diskussioner i båda tidningarna och här bestämde jag mig då för att göra 

en startpunkt. Därmed hade jag hittat de senaste inläggen och diskussionerna om det nya 

betygsystemet. Med tidsaspekten i åtanke och att jag nu funnit en startpunkt så bestämde jag 

mig för att gå igenom samtliga nummer av Skolvärlden och Lärarnas tidning december 2012 

till september 2012 för att finna artiklar som behandlar det nya betygssystemet. Således 

räknade jag med att under dessa fyra månader komma in i en diskussionstät månadsföljd som 

handlar om betygsystemet. Denna avgränsning av urvalet är också ett bekvämlighetsurval 
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med tanke på den tidsram som fanns till förfogande. Sammantaget blev det åtta tidningar av 

”Lärarnas Tidning” och fyra nummer av ”Skolvärlden”. Totalt återfanns fem användbara 

artiklar. 

 

4.2 Etiska reflektioner  

Artiklarna som tagits upp och analyserats är i detta fall skrivna av personer som inte har 

någon vetskap om den gjorda textanalysen. Jag själv är också medlem i Lärarnas Riksförbund 

som är värt att nämna som en möjlig implikationsfaktor för mitt ställningstagande i analysen. 

Således att jag är mer insatt och påläst om vad som står och tas upp i Skolvärlden än i 

Lärarnas Tidning. Genom analysen har jag ändå försökt förhålla mig objektiv och konsekvent 

till texterna. Även om textanalys som metod kanske inte är lika utbrett i kvalitativ forskning, 

till skillnad från intervjuer eller fallstudier, så har jag ändå tagit de etiska principer som 

tillämpas inom kvalitativ forskning i beaktning. Däremot blir det mindre etiska aspekter att 

förhålla sig till i en textanalys av detta slag till skillnad från om det varit en intervju eller en 

fallstudie. Alan Bryman belyser fyra huvudsakliga etiska principer inom samhällsforskningen 

som är viktiga att begrunda: (1) Om det förekommer någon skada för deltagarnas del (2) om 

det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas del (3) Om det inkräktar på 

privatlivet (4) Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information (2001). Dessa principer anser jag att denna studie tar i 

beaktning.  

 

Artiklarna är publicerade i facktidningar vilket gör att förhållningssätt och ståndpunkter i 

artiklarna är skrivna i en specifik kontext och därmed skiljer sig än om de hade publicerats i 

ett annat forum, till exempel i en kvällstidning. Dock blir en textanalys utan sändarens 

vetskap, hur det än görs, ändå en tolkning av materialet. Hade analysen istället genomförts 

med skribenternas vetskap hade det således blivit fler etiska aspekter att förhålla sig till, 

exempelvis i ett samtal mellan mig och textförfattarna. Här blir det således viktigt att avgränsa 

sig. 

5. Metodologiska & teoretiska perspektiv 
I detta kapitel försöker jag definiera textanalys, värdeord, attityder, argument och visa hur de 

sedan tillämpas i studien.  



8 
 

5.1 Textanalys  
I Vägar genom texten beskriver Lennart Hellspong & Per Ledin att textanalys handlar om 

närläsning och en djupare förståelse av en text. De framhäver att en text har många inbyggda 

komponenter som med blotta ögat kan verka uppenbara och triviala å ena sidan, men att 

många texter också underbyggs av komplexitet och djupare mening å den andra ( Hellspong 

& Ledin, 1997). Hellspong & Ledin fokuserar även på att framhäva nyttan av textanalys mer 

än att bara ordagrant definiera det. Att beskriva användningsområdena och värdet av 

textanalys är också att förklara vad textanalys betyder. Själva ordet kanske inte avslöjar så 

mycket, mer än att det är en analys av en text. Men när vi istället går djupare in i förståelsen 

av en text, så synliggörs alla komponenter och det blir enklare att förstå vad textanalys är 

(Hellspong & Leding, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Hellspong & Ledin menar att för att verkligen kunna förstå en text blir det viktigt att 

undersöka vad exakt det är som texten framför och hur det framförs? Någon eller några har ju 

skrivit texten, en sändare som uttrycker sina idéer och tankar. Att för snabbt skapa sig en 

uppfattning om innehållet, utan en djupare insikt i texten, gynnar varken avsändaren eller 

läsaren. Textens uppbyggnad kan mycket väl fördunkla innehållet och därför är det givande 

och ofta nödvändigt att förstå en texts konstruktion. Språket omger oss dagligen och ger 

därför ett starkt humanistiskt skäl till varför förståelsen av det är så viktigt (Hellspong & 

Ledin, 1997). De framhävs också att textanalysen kan ge oss alternativa synsätt, en central del 

i en text kan leda till olika tolkningar och bättre tolkningar, en hermeneutisk funktion (1997).  

 

I Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys betonar 

Göran Bergström och Kristina Boréus verkligen tolkningens centrala del i en textanalys. Det 

ingår i vad vi än ska analysera, vare sig det är en bild eller en text så måste den tolkas, men att 

tolkningen sedan kan vara mer eller mindre komplex (Bergström & Boréus, 2012). Därefter 

följs en tolkning av förförståelse eller rättare sagt så är en tolkning omöjlig utan en 

Språket är grundstommen i all vår kommunikation, vare sig det är tal, skrift eller teckenspråk. 

Att läsa av och förstå människor, både grundligt och på en djupare nivå är en relativt vardaglig 

företeelse för många. Samma sak när det gäller texter så bearbetar vi ord på en grundlig nivå, 

men är det lika vanligt att vi går in på djupet i en text, eller står vi bara och skrapar på ytan?  

Textanalys är därmed ett viktigt verktyg 
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förförståelse. Allt vårt ”bagage” av tankar, känslor, upplevelser, utbildning, kunskap och så 

vidare påverkar vår förståelse av en text. Vidare påpekar Bergström & Boréus att en text 

aldrig kan förstås till det yttersta på grund av vår subjektiva tolkning, vilket gör att texten är 

föränderlig eftersom det skapas en relation mellan läsarens unika förförståelse och sändarens 

budskap (2012).  

 

Bergström & Boréus framhäver också vikten av att som läsare kunna förstå vad sändaren har 

skrivit för text och hur den har framställts för att kunna tolka den. Vilken språkhandling 

uttrycker sändaren och varför skrevs texten? Är det ett försvar, ett debattinlägg som 

framställs, vilken genre är det? Det ställer således krav på läsaren att den är relativt förtrogen 

med olika texttyper (Bergström & Boréus, 2012). Språket är här den centrala biten för att vi 

människor ska kunna förstå den text eller det fenomen som undersöks, vilket kan beskrivas 

som ett konstruktivistiskt förhållningssätt.  

 

Budskapet och innehållet får heller inte förvirra läsaren så det missbedöms, vilket ibland kan 

vara svårt i mer invecklade texter. Språkanvändning och argumentationssätt ifrån sändaren är 

således något att se upp för vid en genomgång av en text. Därför behöver personen i fråga 

som ska tolka en text ofta veta när den är skriven och ha mer information om dess kontext. 

Detta blir därmed problematiskt när vi ska försöka titta på gamla texter och där skapa oss en 

befogad tolkning (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Vid analysen av artiklarna så har jag lagt fokus på tre textuella komponenter, det vill säga 

värdeord, attityder och argument. De utgör en solid grund för att i studien kunna besvara hur 

det nya betygssystemet framhålls i dessa texter.       

 

5.2 Värdeord 

Lennart Hellspong & Per Ledin menar att värdeord syftar till att föra samman läsaren med 

sändarens förhållningssätt/omdöme, så att läsaren ska tycka samma sak. Det är en 

påverkandeprocess, som är mycket vanlig i propaganda. Värdeorden delas sedan in i två 

typer, ”plusord” och ”minusord” som således uttrycker ett gillande eller avståndstagande 

(Hellspong & Ledin, 1997). Exempel på värdeord som definierades i texterna kan vara ord 

som: ”ett missnöje” som uttrycker ett minusord eller ” starkt stöd” som blir ett plusord.  
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Utifrån värdeorden gjordes sedan en närläsning av texterna, för att urskilja plusord, samt 

minusord, alltså värdeladdade ord som uttrycker avståndstagande eller framhäver ett samtycke 

och det brukar främst vara adjektiv (Hellspong & Ledin, 1997). Orden har jag därefter i en 

separat analysdel, analyserat varje text rörande budskap till läsaren, vad de står för och vilken 

betydelse de för till sammanhanget.  

 

5.3 Attityder 

Med attityder menar Hellspong & Ledin vad en person tänker, tycker och känner i olika 

frågor (1997). De poängterar också att samspelet eller relationen mellan parter är av stor 

betydelse, vi kan här ta sändare och mottagare som exempel. En sändare som uttrycker en 

åsikt i detta fall i skriven text, har ofta en viss attityd emot ämnet eller det som tas upp, vilket 

ofta framförs med ett positivt förhållningssätt eller med ett avståndstagande, sålunda bra eller 

dåligt. För att kommunikationen ska kunna fortskrida utan störningsmoment så krävs det att 

mottagaren accepterar den attityd som sändaren framför (Hellspong & Ledin, 1997).  

 

 

 

 

I analysen har attityder sammanfattats, då de består av och uttrycker större delar utav en text, 

än enskilda ord. Således har det lagts fokus på vilken attityd eller inställning, som i detta fall 

texterna ger uttryck för (Hellspong & Ledin, 1997). Vidare har jag analyserat hur attityderna 

pendlar genom textens gång, är de positiva eller negativa och vilka attityder är det som tar 

plats?  

 

5.4 Argument 
Ett argument ska försöka motivera eller styrka en tes, ett ställningstagande som 

personen/personerna i fråga står för. Argument kan vara olika framträdande i texter och vissa 

mer eller mindre logiska, vilket gör att det ofta behövs fler än ett argument för att styrka sin 

tes. Sedermera måste argumentet ha en relevant koppling till tesen om det ska kunna ha någon 

Normalt sett fortsätter vi inte att läsa en bok eller text som vi inte tycker om eller som tilltalar oss på 

fel sätt. Väljer vi att ändå göra det eller för att vi av någon anledning måste, så kan vi irritera oss på 

de attityder texten framhäver, vilket stör kommunikationen. Det kan yttra sig som att vi inte förstår 

budskapet i texten, eller att det blir förvrängt och så vidare.  
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effekt. Vidare bör det också framstå som trovärdigt, att argumentet stämmer överens med vad 

vi redan vet (Hellspong & Ledin, 1997). 

 

Argumenten har likt attityderna urskilts som större beståndsdelar av texten och därmed 

sammanfattats som olika förhållningssätt. Det har urskilts vilka delar av argumenten som för 

fram textens budskap. Det ska således hjälpa till att styrka en tes eller ett förhållningssätt som 

i detta fall texten pratar för eller emot. Dessutom ska de framföras som trovärdiga och 

relevanta så de ger intryck på läsaren (Hellspong & Ledin, 1997). De flesta av artiklarna är 

också av argumenterande karaktär.         

6. Resultat och analys 
 

Detta kapitel tar separat upp de texter som analyseras i uppsatsen, kontextualiserar dem samt 

analyserar de tre komponenterna: värdeord, attityder och argument.  

 

6.1 Skolvärlden ”Långt över hälften osäkra på nya betygen” (nr. 10, 

december 2012:10) 

Artikeln är skriven av Lärarnas Riksförbunds reporter, Gustav Karlsson och texten 

kategoriseras som en argumenterande artikel. Här tar texten med utgångspunkt i en 

undersökning av Lärarförbundet upp den osäkerhet som anses råda gällande det nya 

betygssystemet, dess tillämpning och de tvivel som uppkommit. 

 

6.1.1 Argument 
I denna text ligger tyngdpunkten av argumenten på den undersökning där 2261 lärare i grund 

och gymnasieskolan svarat gällande det nya betygssystemet och hur det implementerats. 

Utifrån dessa data understryker texten med ett slående argument, att det inte ok att så många 

som 60 % i undersökningen känner sig obekväma med det nya systemet. Vidare betonas det 

också att majoriteten ändå är positiva till det nya betygssystemet, vilket tjänar som ett 

argument för att reformen verkligen var bra. Undersökningen fungerar därmed som en tydlig 

utgångspunkt mellan de argument som tas upp i texten, både de som styrker den positiva 

inställningen till betygsförändringen, men kopplas även till de argument som framför 

riskerna: ”87 procent av lärarna är positiva till det nya betygssystemet, men samtidigt känner 
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hela 60 procent att de inte fått tillräcklig fortbildning angående systemet”. Här utmärks 

tydliga argument, som har en logisk och relevant koppling till att det råder både positiva och 

negativa tankar kring betygssystemet. 

 

Sammantaget är det starka argument som presenteras i texten. Skribenterna förhåller sig 

genom hela argumentationen till undersökningen och presenterar mycket siffror för att styrka 

både de positiva och de mer oroväckande signalerna. Undersökningar brukar ge mer kraft till 

argumenten i argumenterande texter, men det visar ju således en del av verkligheten, inte en 

fullständig sanning. Antalet deltagande i undersökningen kan exempelvis ha betydelse för 

siffrorna och därmed är detta en bild av flera som kan framhållas. 

 

6.1.2 Värdeord 
I rubriken till texten ” Långt över hälften osäkra på nya betygen” så framhäver här ”osäkra”, 

ett värdeladdat minusord som vill skapa en känsloanknytning till läsaren, det vill frambringa 

en upprörande eller bekymrande reaktion. Vilket kan leda till tankar som ” är det nya 

betygssystemet verkligen så bra, finns det tillräckligt med underlag?” och så vidare. Längre in 

i texten så hänvisas det till den undersökning som tas upp och där framgår det att hälften av de 

svarande menar att de nya kunskapskraven kommer främja en rättvisare bedömning. 

”Rättvisare” framhäver ett starkt plusord som riktar sig mot att skapa trovärdighet och 

förväntningar. 

 

Hellspong & Ledin understryker också att värdeorden inte bara vill skapa en direkt 

attitydpåverkan, utan även vill framkalla en samhörighet som redan finns mellan deltagarna 

(1997). Det styrks ju också här när tidningen riktar sig mot lärare. Undersökningen visar 

samtidigt att reformen med de nya betygen, brister i olika avseenden.  Ordet ”brister” skapar 

här en negativ laddning, som utifrån undersökningen visar att det även finns baksidor med det 

nya systemet. Detta förtydligas när det framförs att majoriteten anser att de nya betygen är 

”bra”, men att det är ”besvärande” att det ändå är så många lärare som inte känner sig trygga 

med det. Här trycker texten starkt på 2 värdeord i samma mening, ett plusord och ett 

minusord, som betonar en viss motstridighet. Det knyts också samman igen till en avslutning 

av texten, då det framhålls att ett nytt betygsystem är en ”positiv” utveckling, men att 

likvärdigheten i betygssättningen kan ”hotas”. 
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6.1.3 Attityder 

Attityderna i denna text är ändå mer positivt än negativt riktade trots rubriken och det nya 

betygssystemet framställs som bra, välkomnat och efterlängtat. Attityderna stärks också utav 

de argument som talar för de nya betygen och det blir starkt kopplat till den undersökning 

som gjorts. ”Nästan 87 procent av lärarna är positiva till det nya betygssystemet”. ”Det är nu 

positivt att ett nytt betygssystem har införts, ”utifrån undersökningen påpekar texten att 

majoriteten ser de nya betygen (A-F) som en utveckling och ett steg framåt i jämförelse mot 

det tidigare betygsystemet (IG-MVG). Det är således de positiva attityderna som är mest 

framträdande i texten, även om det finns oroväckande och beklagande attityder. Detta är 

synligt i citatet som följer: ”Undersökningen visar också att reformen med de nya betygen har 

sina brister”. Det märks även i beskrivningen att: ”Så många som 60 procent anser att de har 

fått för lite fortbildning om det nya systemet”. De framhävs också kopplat till 

undersökningen, att många lärare faktiskt är osäkra på betygen.  

 

Trots rubrikens bekymrande laddning så avslutas texten ändå med en positiv attityd, att ett 

nytt betygsystem faktiskt har skridit till verket. En attityd som speglar en längre tids väntan 

och att en förändring äntligen har skett. De positiva attityderna överväger de mer oroväckande 

attityderna, även fast det i textens slutskede påpekas att likvärdigheten i betygssättningen kan 

hotas.  

 

  

 

6.2 Skolvärlden ” Skolans styrdokument svårtolkade ” (Nr. 8, oktober 

2012:10) 
Texten är skriven av Anders Andersson, lärare på Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. 

Även denna artikel har en argumenterande karaktär. I denna text ligger fokus på 

styrdokumentens svåra och otydliga språk där både lärare, elever och föräldrar anses drabbas.  

 

6.2.1 Argument  

Det tyngsta argumentet som är huvudfokus i texten är att styrdokumenten anses otydliga, för 

akademiskt skrivna och kortfattade.  För att åtgärda detta menar skribenten att skolverket 

behöver utforma tydliga styrdokument för att det ska bli en rättvis och bra utbildning, annars 
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är det ingen idé att ha en målstyrd verksamhet. Detta är själva grundargumentet som sedan 

byggs ut för att synliggöra problematiken som elever och föräldrar står inför. Det framhävs då 

det påpekas att om inte ens lärarna kan förstå styrdokumenten, hur kan då elever och föräldrar 

göra det? Texten trycker också på att eleverna är skolans huvudintressenter och som elev, 

samt förälder så borde det vara självklart att kunna förstå utbildningen och de krav som ställs.  

 

Det tas även upp argument som talar för en förändring som också gynnar skolverket intressen 

att det ska bli en bra undervisning i skolan. Där framhåller texten att om eleverna och 

föräldrarna kan få en bättre insikt i styrdokumenten, så kan de också börja ställa mer krav på 

undervisningen så att den förbättras. 

 

  

För att ytterligare förespråka en förändring av styrdokumenten, så påpekar texten risken av att 

fortsätta med otydliga styrdokument, vilket kan leda till att lärare tolkar dem på olika sätt, 

vilket skapar en orättvis och skev utbildning i skolan. Det förslag som ges är att: ”Istället för 

som idag låta lärarna tolka innehållet bör Skolverket formulera innehållet så entydigt så 

möjligt”. Samt påpekas det att: ”detta är en förutsättning för att utbildningen ska bli likvärdig 

och betygssättningen rättssäker”. Tolkningen är därmed det största bekymret som texten 

framhäver.     

 

 

6.2.2 Värdeord 
I början av texten framhålls det att betygsreformerna som gjorts för grund och 

gymnasieskolan ger bättre utgångspunkter och pekar på en förbättring. Dock riktas kritik emot 

styrdokumenten som anses ”otydliga, kortfattade och väldigt akademiskt” formulerade. 

 

Här återges flera starkt laddade minusord, som tillsammans beskriver den ovanstående 

kritiken med missnöje och en viss uppgivenhet. Budskapet i orden signalerar ett direkt 

motstånd emot styrdokumentens framställning och de påvisar således att här behövs en 

förändring, att informationen ska bli lättare att ta till sig. Diskussionen fortsätter sedan för att 

även plocka in elever och föräldrars chans att förstå styrdokumenten som här beskrivs som 

näst intill ”omöjliga”. Minusorden från ovanstående citat fortsätter att spegla resonemanget 

och de ger också extra kraft till när texten tar in elever och föräldrars möjligheter att förstå 
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informationen, som här anses som omöjlig: ”Lärare kan inte förstå dokumenten, hur ska då 

övriga kunna tolka dem”. Ett tydligt budskap ur texten som synliggör framförallt elevernas 

utsatta position.  

 

Längre in i texten kommer sedan diskussionen om den förändring som skribenten framlägger 

som just pekar på att informationen i dokumenten ”måste förtydligas” och bli lättare att ta till 

sig. Reaktionerna utifrån minusorden blommar här ut och det uttrycks med ett mer befallande 

uttryck, det ”måste förtydligas”. Det frambringar en stark ståndpunkt till problematiken. Här 

sammankopplas allas åsikter till styrdokumenten och det påpekas att vare sig du är lärare, 

elev, eller förälder så måste det ske en förändring. 

 

Mot de avslutande delarna av texten sätter sändaren verkligen ner foten och poängterar att 

”ska det ens vara någon mening med en målstyrd verksamhet, så måste all parter kunna förstå 

styrdokumenten”. ”Någon” ger här en väldigt stark stämpel, ett minusord på hur dokumenten 

måste utformas för att ens kunna fortsätta med en målstyrd verksamhet. Detta återknyter till 

att föra samman sändarens förhållningssätt till problemet så att läsaren också ska tycka samma 

sak (Hellspong & Ledin, 1997). Sändaren ger här en enda möjlig utväg, att dokumenten måste 

förtydligas, vilket naturligtvis också hänger samman med argumentationen i texten. 

 

Slutligen lyfter texten fram Skolverket som beroendepart till lösningen. De bör föregå med 

gott exempel och förtydliga styrdokumenten för att ge en ”likvärdig” utbildning och 

”rättsäker” betygssättning. Här används plusord för att visa att det rör sig mot en positiv 

utveckling om dokumenten förtydligas.   

 

6.2.3 Attityder 
Ingressen i texten signalerar en stark attityd för förändring: ”Ska det vara någon mening med 

en målstyrd verksamhet måste målen vara skrivna så att de kan utvärderas och förstås av alla 

parter”.  

 

Den genomgående attityden i texten ligger just runt förändring, att i det nuvarande läget så 

brister verksamheten. I och med att skribenten tar upp ord som ”rättsäkerhet” och 

likvärdighet” så är attityden av oroande karaktär. Det blir bekymmersamt att se att 
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utbildningen och betygssättningen kan variera på grund av att styrdokumenten kan tolkas på 

olika sätt. 

 

I slutskedet av texten så sammanfattas den mer negativa och oroande attityden för att 

förhoppningsvis kunna bytas ut mot en positiv utveckling och ger därmed här en positiv 

attityd till förändringen. 

 

6.3 Lärarnas Tidning ”Lärare osäkra på nya betygsskalan” (Nr. 19, 

november-december 2012:9) 
Denna argumenterade artikeln är skriven av Lärarförbundets reporter Stefan Helte. 

I texten tar skribenten upp den nya betygsskalan och hänvisar till 2 undersökningar, varav en 

gjord av Lärarnas Riksförbund som omnämnts ovan (Skolvärlden #10) och en gjord av 

Lärarförbundet. Den osäkerhet som råder kring betygssystemet diskuteras utifrån dessa 

undersökningar. 

 

6.3.1 Argument 
Med en utgångspunkt i undersökningen från (LR) och den som genomförts av (LF) så är det 

där tyngdpunkten av argumenten ligger. Lärare har fått för lite fortbildning på det nya 

betygssystemet menar skribenten och styrker detta argument med att hänvisa till dessa gjorda 

undersökningar. I texten hänvisas det till siffror som pratar för den osäkerhet som finns bland 

lärare om hur betygssättningen ska gå till med det nya systemet. Utbildningsministern Jan 

Björklund och Skolverkets enhetschef Karin Hectorin svarar här med motargument, som 

trycker på allt förarbete som har gjorts med reformen och hur utarbetat det är. Det understryks 

med förtydliganden av konferenser, framtaget material och besök som har gjorts, för att på så 

många sätt så möjligt hjälpa till att ”knuffa in” det nya systemet i skolvärlden. Det framförs 

med att påpeka att: ”Skolverket har inför den här reformen gjort mycket, mycket mer än inför 

någon annan reform. Vi har träffat otroligt många lärare, rektorer, och huvudmän, vi har haft 

mängder av konferenser och producerat massor av material”. Här signaleras att förarbetet har 

varit så enormt omfattande så den nya reformen kan bara bli bättre.     
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6.3.2 Värdeord  

Som en inledning skrivs det att det är många lärare som har fått för ”lite” fortbildning på det 

nya systemet, för att kunna sätta betyg på ”rätt” sätt. Här går texten direkt in i problematiken 

och påpekar att det förekommer för lite vidareutbildning gällande de nya betygen. Minusordet 

”lite” som här syftar till ett kvalitativt misslyckande, följs av plusordet ”rätt” och framhäver 

då en viss misstro gällande tillförlitligheten i betygssättningen. Det följs snabbt upp av en 

sammanfattande term som benämner problemet som ”skandalöst”. Ett kraftfullt minusord som 

verkligen vill höras och framhäver upprördhet, att så här får det verkligen inte gå till.  

 

Här tas även den undersökning upp som gjordes av Lärarnas Riksförbund i Skolvärlden # 10 

ovan och påpekar här samma brister. Vidare hänvisar också texten till ännu en undersökning 

gjord av Lärarförbundet, där det understryks att ”bara” 1 av 3 lärare fått tillräckligt med 

underlag. Ett minusord som vill skapa förundran och samtidigt frambringa en upprörande 

känsla. Längre in i texten påpekar skribenten det som Jan Björklund har framfört, att det nya 

betygssystemet kommer bli mer ”rättvist och likvärdigt” än det tidigare. Sedermera att 

förberedelserna för denna betygsreform har varit ”mer omfattande än någonsin”. Björklunds 

ståndpunkt framhäver här flertalet plusord för att övertyga, i mångt mån bevisa att 

betygsändringen var ett bra beslut. 

 

Som ett förtydligande av Björklunds inlägg så uttalar sig också Karin Hectorin. Här används 

på samma sätt mycket plusord för att stärka framställningen av det nya betygssystemet. Det 

påpekas att ”Skolverket har gjort mycket, mycket mer inför detta betygsskifte än inför någon 

annan reform, träffat otroligt många lärare och haft mängder med konferenser, samtidigt gått 

ut med massor av material”. Det blir en våg av överväldigande adjektiv och plusord: ”mycket 

mycket mer”, mängder”, massor” för att bevisa den nya reformens omfattning.  

 

6.3.3 Attityder 
I en stor del av texten framtonas en oroväckande attityd emot det nya betygssystemet, där 

undersökningarna som tas i upp i texten, verkligen färgar attitydens karaktär. Oroväckande 

signaler från undersökningarna ger en negativ attityd: ”60 procent av lärarna anser att de har 

fått för lite fortbildning om den nya sexsiffriga betygsskalan för att kunna sätta betyg på rätt 

grunder”. I motsats till detta byter texten sedan riktning då Jan Björklund och Karin Hectorins 
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attityd framställs som påpekar de positiva särdrag som de anser reformen för med sig. Således 

blir det en tydlig bild av både de negativa och de positiva attityder som texten tar upp. 

 

 

6.4 Lärarnas Tidning ”Kraven svåra att förstå” (Nr. 19, november-december 

2012:30) 
Detta är en debattartikel skriven av Martin Persson-, barn och utbildningschef i Höörs 

kommun, Roger Johansson, förvaltningschef i Habo kommun, Ulf Jogbratt, utvecklingsledare 

i Tranemo kommun och Mats Rosenkvist, vd och initiativtagare till stödmaterialet och 

magasinet >Heja< Infomentor. I artikeln tar skribenterna upp kritiken som riktas mot 

Skolverkets kunskapskrav och kursplaner. Därefter presenteras ett stödmaterial ifrån 

Infomentor som är ett förtydligande stödmaterial av kursplanerna och kunskapskraven. 

 

6.4.1 Argument 
Argumenten i texten vänder sig direkt till Skolverket. Med hjälp utav det förtydligande och 

mer lättförståeliga materialet från Infomentor, så påvisas det här att Skolverkets material är 

för komplext och argumenterar således för en förändring.  

 

Skolverkets svarsargument vill understryka att deras material om kunskapskraven ska fungera 

som ett stöd för lärare, att tolkas och sedan kunna förmedlas till elever och föräldrar, inte som 

ett komplett underlag.  

 

Utifrån Skolverkets svarsargument så spinner textens sedan vidare på ordet ”tolkning”. 

Utifrån utredningen om mål och kunskapskrav i grundskolan, så framhävs det att det är ett 

abstrakt språk som används och det ger svårigheter i att tolka kursplanerna. Det styrks också 

genom ett läsbarhetsindex som utförts på kursplanerna, som klassar ordvalen som svår 

byråkratsvenska. Som en avslutning till det argumentet understryker texten att eleverna är 

skolans målgrupp och om inte de kan förstå kunskapskraven så pekar det på att något inte 

stämmer.  

 

Texten framför således tunga argument som är underbyggda med undersökningar och 

framhäver en stark tilltro till att kunskapskraven måste förtydligas. Det framgår dock inte hur 
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det förtydligande stödmaterialet går att få tag på eller om det är gratis, vilket i så fall kan ses 

som ett säljkoncept ifrån Infomentors sida.    

 

6.4.2 Värdeord  

I textens början framhävs det att den nya läroplanen, särskilt kunskapskraven, anses som 

”komplexa och svårtolkade” för både elever, lärare och föräldrar. Här riktar texten in sig på 

kunskapskraven och betonar dem med minusord. De framställs som invecklade och skapar 

problem ända ner på föräldranivå. Som en reaktion till detta har företaget ”Infomentor” tagit 

fram ett stödmaterial för att hjälpa lärare. Det omnämns här i texten som ett magasin skapat 

för att ”enkelt och pedagogiskt” förtydliga kunskapskraven. Således en konkretisering av 

kunskapskraven som här vill föras fram i ljuset, att det inte behöver vara så svårt att förstå. 

 

Mot detta stödmaterial som Infomentor utarbetat riktar Skolverket kritik och menar att det är 

felaktigt. Skolverket framför sedan att det är lärarnas uppdrag att tolka, förenkla och förmedla 

kunskapskraven till eleverna, som ett svar på att de styrdokument som finns, inte kan vara helt 

glasklara, utan lärarna måste förmedla dem på bästa sätt. Med dessa ord försöker Skolverket 

betona lärarnas faktiska arbetsuppgift gällande kunskapskraven. Således att materialet inte är 

ett ”komplett” bedömningsunderlag, utan är ett stöd för elever, föräldrar och lärare. Det döljer 

sig här ett visst förbehåll ifrån Skolverket genom att understryka att materialet inte kan svara 

på allt. ”Komplett” som i detta fall speglar ett minusord för att i viss mån avsäga sig, att här 

tar skolverket fullständigt ansvar. Vi kan bara gå så pass långt. 

 

Kritiken från artikeln som riktas mot Skolverkets material betonas sedan igen i texten, att de 

inte är ”tillräckligt” tydliga. Ett avståndstagande som pekar på att en kvalitativ förändring 

måste ske. Materialet finns där, det måste bara bli tydligare. Skribenterna bygger sedan vidare 

på det när texten hänvisar till en utredning om mål och kunskapskrav i grundskolan. 

Innehållet i kunskapskraven anses ha ett ”abstrakt” språk och är ”svårt” att tolka. En negativ 

bild av Skolverkets material framförs som pekar på en djupare problematik, då skribenternas 

ord i kritiken utmärker förvirring och bristande förmåga.   

 

Vidare framhävs det också att enligt ett läsbarhetsindex så är materialet klassat som svår 

byråkratsvenska. Således innebär det att dokumentens ordval, meningsbyggnad ”inte är 

anpassat” för huvudmålgruppen, eleverna. Genom denna nekande ståndpunkt visar skribenten 



20 
 

på textmässig nivå att det måste bli en förbättring: ”Till slut är det eleverna det handlar om. 

Om de ska kunna uppnå kunskapskraven måste de kunna förstå dem”. Eleverna ”måste” 

kunna förstå kunskapskraven. Utan att ha med dem på tåget kommer vi ingenstans 

kunskapsmässigt argumenterar texten här.  

 

6.4.3 Attityder  

I textens början uppvisas en orolig attityd gentemot kunskapskraven och dess komplexa 

framställning. Denna oroliga attityd vill skribenterna stärka och tar därför upp både lärares, 

elevers och föräldrars syn, som anser dokumenten svårtolkade: ”kunskapskraven anses som 

komplexa och svårtolkade av många elever, föräldrar och lärare”. Den negativa attityden i 

texten vänder sedan snabbt, vid introduktionen av stödmaterialet från Infomentor. Materialet 

framställs som en enklare version av Skolverkets dokument, som är lättare att ta till sig. Det 

skapar därmed en positiv attityd som försöker jämna ut den negativa starten i texten, en 

möjlig lösning till problematiken.  

 

Längre in i texten tar artikeln upp Skolverkets attityd som ser kritiskt på Infomentors material. 

Deras attityd framställs utav texten som negativ och felriktad. Det framgår att det välkomnas 

inlägg och förslag från Skolverket, men att det som presenterats här är felriktat. Attityden 

hårdnar sedan igen då texten återgår till Skolverkets dokument om kunskapskraven och 

genom att igen påvisa den komplexa strukturen dokumenten har så uttrycker skribenterna 

således de förändringar som behövs. I texten framförs Skolverkets ståndpunkt: ”Enligt 

Skolverket är det lärarnas uppdrag att tolka, förenkla och kommunicera kunskapskraven till 

eleverna”. Till det svarar texten att: ”När det gäller tolkningen av den nya läroplanen i 

allmänhet och specifikt delarna som handlar om att tolka kunskapskraven, är det uppenbart att 

många lärare tycker att Skolverkets skrivningar inte är tillräckligt tydliga”. Således framförs 

här Skolverkets mer konkreta innebörd av hur kunskapskraven skall behandlas och förmedlas 

till eleverna. Utifrån det understryker skribenterna sedan att det inte fungerar, för lärarna anser 

inte att dokumenten är tillräckligt tydliga.   
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6.5 Lärarnas Tidning ” Nytt betygssystem öppnar för godtycke” (Nr. 15, 

oktober 2012:31) 
Detta är en insänd argumenterande artikel, skriven av Marketta Tiuraniemi, lärare i 

samhällskunskap och geografi vid Nackagymnasiet. I texten förmedlas ett missnöje kring hur 

det nya betygssystemet lanserades och den vaga fortbildning lärare ansetts ha fått.  

 

6.5.1 Argument 

Öppningsargumentet börjar direkt i de första meningarna: ”alla, både politiker och vi som 

arbetar i skolan, vill ha en bra skola”. Här tar skribenten utgångspunkt i en gemensam vision, 

att skolan ska vara bra och är viktig, något som alla inblandade parter borde håller med om. 

”Varför motarbetar ni den då?” Det är en följdfråga som indirekt uppkommer i texten, även 

fast den inte står med och är således tänkt att få starkt gehör för. 

 

Texten tillskriver sedan betygssystemet positiva drag, men byter därefter riktning och 

framhäver istället en besviken blick, tillägnat Skolverket: ”vi var entusiastiska till de nya 

betygen, men efter att ha jobbat med dem ett år så förstår vi allt mindre”. Argumentets 

tyngdpunkt ligger i att de som utarbetade materialet, åtminstone borde kunna hjälpa till. 

Utifrån detta hänvisas det därefter till den bristfälliga information som fåtts för att kunna sätta 

betyg och att detta nu kommer påverka eleverna i första hand. Ordval som ”tolkning” gällande 

betygen framhävs här som att materialet ifrån Skolverket inte är tillräckligt. Textens skribent 

tar här fasta i de innersta grunderna i betygen, där rättsäkerhet och likvärdighet är nyckelord 

för att ge bra omdömen. Således är det ett väldigt kraftfullt argument.               

 

6.5.2 Värdeord 

I inledningen börjar texten med att styrka, att alla, ”både” politiker och arbetstagare i skolan 

vill ha en ”bra” institution. Här beskriver texten den strävan alla inblandade parter i 

skolvärlden jobbar för. Samtidigt betonas specifikt, beslutfattarna och de som styrs av 

besluten med hjälp av ordet ”både”. Det blir en vädjan utåt, till politiker och beslutsfattare 

som har en möjlighet att förbättra vissa punkter.  

 

Vidare påpekar texten att rikspolitikernas vision är att göra den svenska skolan till ”världens 

bästa” och att kommunpolitiker vill att deras kommun ska ha ”landets bästa” skolor. Här 

framställs flera plusord som nästan sarkastiska, om vi ser till textens titel. Vi siktar högt men 

kommer inte så långt på vägen är resonemanget som texten vill framföra till beslutstagarna.   
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Därefter börjar problematiken beskrivas i texten. Det framhålls att med nya kursplaner och 

med nytt betygssystem så såg det ”lovande” ut när reformen skulle införas. Det framställs 

med ”entusiasm” och det skulle ”äntligen” komma kursplaner med ”tydliga” instruktioner 

uppger texten. Det flertalet plusord som används, pekar på en positiv förväntan och glädje att 

förändringarna ska lösa nuvarande svårigheter och kunna blicka framåt. I texten framförs det 

sedan ändå att de har rätt, att det råder en ”oklarhet” kring det nya systemet och det omnämns 

att lärarna litade på att Skolverkets stödmaterial för det nya systemet skulle komma ut i ”god” 

tid. Det finns en misstro i meningarna som uppkommer från tvivel emot systemet, men 

samtidigt vill det skapas ett förtroende till Skolverket. Det uttrycks en positiv inställning att 

även ”skaparna” av materialet har tänkt igenom vad som är ”centralt” i varje kurs. Mer 

tillförlit ges här emot Skolverket. 

 

Efter ett års arbetstid med systemet påpekas det att lärarna i skolan förstår ”allt mindre” hur 

det var tänkt med reformen. Det ”rimliga” ansågs vara att Skolverket skulle kunna hjälpa till, 

men ingen hjälp gick att få. Vid betygssättning nu så saknas det stöd och därför hotas 

”likvärdigheten” framförs det. Detta anser skribenten kommer leda till en skild ”tolkning” av 

materialet och således ge en sämre ”rättssäkerhet” för eleverna som får de nya betygen. Som 

avslutning framförs det att det är lärarna ”som vanligt” som får ta ”skulden”. 

 

I det avslutande stycket trappas minusorden upp och förtroendet emot skolverket dalar snabbt. 

Skribenten framför att det är eleverna som kommer få ta den stora smällen och att eleverna 

därmed kommer anklaga lärarna för att ge orättvisa betyg.  

 

6.5.3 Attityder 

Attityderna i texten byggs i början upp och ökar sedan i styrka. Både de positiva och negativa 

inställningarna till det nya betygssystemet lyfts fram, men det är ändå de negativa 

resonemangen som tar överhand: ”Vi fick nya kursplaner och nytt betygssystem med nya 

kunskapskrav. Det såg lovande ut förra hösten när betygen skulle sjösättas”. ”Vi var 

entusiastiska, åtminstone på min gymnasieskola”. Till en början uppvisas en positiv attityd 

gällande reformen och de nya betygen. Den positiva bilden byggs upp av entusiasm och 

förväntningar. Detta förhållningssätt fortsätter till en början, men det framhävs sedan att efter 

det att systemet tagits bruk så börjar den positiva attityden nu att svaja. Med ett antagande om 

att Skolverket ska kliva in och hjälpa till, så brister här förtroendet och den negativa bilden 
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träder fram: ”De nya betygen verkade lite oklara, men vi litade på att vi skulle få hjälp från 

Skolverket”. ”Nu har vi jobbat ett läsår, men förstår allt mindre hur allt var tänkt”. ”Underlag 

för de nya betygen kommer att tolkas olika och därmed kommer elever med de nya betygen 

att sakna rättssäkerhet”.  

 

Nu framkommer ett stort avståndstagande gentemot de nya betygen, då det påpekas att 

elevernas betyg kommer får lida och rättssäkerheten blir oviss. Som en avslutning poängterar 

texten att lärarna hamnar återigen i kläm och får ta skulden för konsekvenserna.  

 

7. Jämförande analys 

Efter genomgången av artiklarna gick det urskilja vilka centrala teman som togs upp i varje 

text. I och med att samtliga artiklar kretsade kring det nya betygssystemet så var innehåll och 

fokus väldigt överensstämmande. Således framkom det snabbt vilka teman i texterna som 

tyngdpunkten låg på. Det resulterade i en indelning av 3 teman: 

 

 Myndighetsspråk 

 Målgrupp 

 Rättvisa och rättsäkerhet 

I följande avsnitt kommer jag ta upp ovanstående teman som urskilts genom analysen och 

diskutera dessa i relation till innehållet i artiklarna. Vidare kommer jag också knyta an till den 

tidigare forskningen. 

7.1 Myndighetsspråk 

Flera av texterna mynnar ut i en gemensam problematik som rör språket och 

språkformuleringen i kursplanerna, framförallt i kunskapskraven. Komplexa ord och 

meningar leder till osäkra tolkningar och tvivel hos lärarna. Detta är ett av de centrala teman 

som präglar innehållet i artiklarna. 

 

I artikeln” Skolans styrdokument svårtolkade ” i Skolvärlden (2012: nr 8:37) framgår det att 

språkformuleringen i styrdokumenten anses för komplicerade: ”De betraktas som otydliga, 

kortfattade och väldigt akademiskt formulerade”. ”Innehållet i dokumenten måste förtydligas 
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så det går att ta till sig”. Vidare poängteras ”ska det ens vara någon mening med en målstyrd 

verksamhet så måste alla parter kunna förstå styrdokumenten”. Således är det 

argumentationen och attityden i texten som är det som synliggörs tydligast och med starkast 

budskap att de måste ske en förändring.   

 

I artikeln ”Kraven svåra att förstå” i Lärarnas Tidning (2012: nr 19:30) framhålls samma 

problematik. ”I läroplanen, särkskilt i kunskapskraven så uppges det att texten är komplex och 

svårtolkad för både elever, lärare och föräldrar”. Vidare påpekas ”att innehållet anses ha ett 

abstrakt språk och är enligt ett läsbarhetsindex klassat som svår byråkratsvenska”. Det 

språkliga kaoset av invecklade ord i styrdokumenten försöks i denna text att skapa en lösning 

till genom att presentera ett mer lättförståeligt material utgivet av företaget Infomentor. Detta 

blir således det enda positiva förslag till en möjlig förändring gällande språkförståelsen i 

styrdokumenten i samtliga artiklar.   

 

 

I artikeln ” Nytt betygssystem öppnar för godtycke” i Lärarnas Tidning (2012: nr15:31) 

påpekar skribenten att ”efter 1 års arbetstid med det nya betygssystemet så förstår vi lärare allt 

mindre hur det var tänkt med reformen”. ”Vi ansåg det rimligt att få stöd ifrån Skolverket att 

tyda innehållet i styrdokumenten”. Således betonas även här att materialet ifrån Skolverket är 

för komplext i sin utformning. I resterande två artiklar förekommer inte detta tema. Det är 

dock ett tillräckligt återkommande tema i de övriga texterna.   

 

Utifrån intervjuerna och resultatet i Selgheds avhandling om det gamla betygssystemet Ännu 

icke godkänt så går det här att se paralleller (2004). De intervjuade lärarna ansåg sig inte att 

ha fått tillräckligt med stöd gällande det gamla betygssystemet, vilket också speglar mycket 

utav lärarnas åsikter i dessa artiklar, att det saknas stöd i det nya betygssystemet.  

 

Således är diskussionerna om språkproblematiken starkt förekommande i tre av artiklarna och 

det argumenteras för att språkbruket i styrdokumenten är för komplext och invecklat för att 

kunna förstås, av både lärare, elever och föräldrar. Nästa tema som följer är målgrupp. 
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7.2 Målgrupp 

Målgrupp är också ett av de mer centrala teman som åskådliggörs i texterna. Det är en 

oroande tanke som framhålls i artiklarna när målgruppen omnämns. Skolans huvudpersoner, 

eleverna, är den självklaraste målgruppen. Vad händer när inte de förstår betygssystemets 

dokument och vilka krav som ställs på dem. Den komplexa språkformuleringen blir starkt 

kopplat till målgruppen. 

 

I artikeln” Skolans styrdokument svårtolkade ” i Skolvärlden (2012: nr8:37) tar diskussionen 

direkt fasta på både språk och målgrupp. Här betonas att lärarnas svårigheter med att tyda 

styrdokumenten fortsätter ner till elev och föräldranivå. ”Styrdokumenten beskrivs som näst 

intill omöjliga för elever och föräldrar att förstå”. ”Om inte ens lärare kan tyda materialet, hur 

ska då eleverna kunna göra det?”. Vidare trycker texten på att ”eleverna är skolans 

huvudintressenter och som elev, samt för deras föräldrar, så borde det väl vara självklart att de 

kan förstår utbildningen och de krav som ställs på dem”.  

”Då kan de också börja bli mer delaktiga och kan ställa krav på undervisningen”. 

 

Samma diskussion tas upp i artikeln ”Kraven svåra att förstå” i Lärarnas Tidning (2012: 

nr19:30) där texten framhäver att ” särskilt kunskapskraven anses som svårtolkade och 

komplexa för både elever, lärare och föräldrar”. Dessutom understryks det att ” dokumentens 

ordval och meningsbyggnad inte är anpassat för huvudmålgruppen, eleverna”. Det skrivs att: 

”i slutändan är det eleverna det handlar om, ska de kunna uppnå kunskapskraven så måste de 

också kunna förstå dem”. ”Om både lärare, elever och föräldrar inte kan förstå 

kunskapskraven, så pekar det på att något är fel”. Flera starka citat framkommer här i texten 

som verkligen vill bevisa för läsaren att styrdokumenten är svårtolkade och att det måste ske 

en förändring.  

 

I artikeln ”Nytt betygssystem öppnar för godtycke” i Lärarnas Tidning (2012: nr15:31) 

påpekar texten ” att det är eleverna och deras betyg som drabbas hårdast utav problematiken 

gällande begripligheten av betygssystemet och att de i sin tur kommer att beskylla lärarna” 

”Att lärare ska behöva tolka materialet så olika drabbar eleverna i första hand”. 

Övriga artiklar tog inte upp detta tema, men gav ändå mycket material till nästa tema. 
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En betygsökning kanske inte på pappret drabbar eleverna, som säkerligen godtar ett högre 

betyg. Likväl är det skolan som står för utbildningen och dess kvalité. Om en elev tilldelas ett 

MVG i betyg så ska det motsvara en viss kunskapsnivå utifrån det mål och 

kunskapsrelaterade kriterierna. En betygsinflation får således ses som ett problem för eleverna 

som målgrupp, då betygen faktiskt ska motsvara en viss kunskapsnivå som i detta fall kanske 

saknas och undanhålls på grund av ett ”glädjebetyg”.  

 

I Cliffordsons studie Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen framgick det att en 

kraftig betygsinflation drabbade gymnasieskolan, som en effekt av införandet av det mål och 

kunskapsrelaterade betygssystemet (2004).  

 

I ”Grade stability in a criterion-referenced grading system: the Swedish example” (2004) 

kommer Wikström fram till samma slutsats, att med det gamla betygssystemet så drabbades 

gymnasieskolan av en betygsinflation. Samtidigt uteslöt studien att betygsökningen skulle 

vara en effekt av bättre akademisk prestation.  

 

Utifrån artiklarna är det uppenbart att målgruppen, eleverna, är ett centralt tema som 

skribenterna anser är viktigt att diskutera i relation till det nya betygssystemet och 

styrdokumenten. Elevernas centrala delaktighet i skolan understryks framförallt i 3 av dessa 

artiklar och pekar samtidigt på att de är också eleverna som får ta konsekvenserna av att 

betygsmaterialet är så svårtolkat och komplext. Nästa tema kretsar kring betygens rättsäkerhet 

och rättvisan i betygssättningen. 

    

7.3 Rättvisa och rättsäkerhet 

Rättvisa och rättssäkerhet gällande betygen är centralt i princip varje artikel och utgör ofta en 

hörnsten i argumentationen. Även detta tema är starkt kopplat till målgrupp och 

språkformulering, då dessa två oundvikligen mynnar ut i orättvisa och rättsäkerhet gällande 

lärares tolkning av kunskapskraven och elevernas betyg.  

 

I ” Långt över hälften osäkra på nya betygen” i Skolvärlden (2012: nr10:10) talar 

undersökningen av Lärarförbundet för att flertalet av lärarna tror på ”att de nya 
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kunskapskraven kommer främja en rättvisare bedömning”. Vidare påpekas det att ” 

utarbetandet av ett nytt betygsystem är en positiv utveckling, men att undersökningen också 

tyder på att osäkerheten hos lärarna att sätta betyg kan hota likvärdigheten”.  

 

I artikeln ” Skolans styrdokument svårtolkade ” i Skolvärlden (2012: nr8:37) framhävs det att 

Skolverket måste förtydliga styrdokumenten för att ”ge en likvärdig och rättssäker 

betygssättning”. Sedermera poängteras också risken av att fortsätta som det ser ut nu eftersom 

”lärare kan tolka dokumenten på olika sätt, vilket skapar en orättvis och skev utbildning i 

skolan”.  

 

I inlägget ”Lärare osäkra på nya betygsskalan” i Lärarnas Tidning (2012: nr19:9) tar texten 

upp lärarnas svåra position där det påpekas att ”lärarna har fått för lite fortbildning på det nya 

betygssystemet för att kunna sätta betyg på ett rättssäkert sätt”. Även här tar texten upp 

undersökningen gjord av Lärarförbundet som påpekar en bristfällighet i betygssättningen och 

samtidigt framförs undersökningen gjord av Lärarförbundet som visar att ”bara 1 av 3 lärare 

fått tillräckligt med underlag för att sätta betyg”. I artikeln uttalar sig också Jan Björklund om 

det nya betygssystem och menar att ”det nya betygssystemet kommer bli mer rättvist och 

likvärdigt än det gamla”.  

 

I artikeln ”Kraven svåra att förstå” i Lärarnas Tidning (2012: nr19:30) framhålls det att ” 

eleverna måste kunna förstå kunskapskraven, utan dem kommer vi ingenstans”, vilket talar 

för en oro av rättssäkerheten i utbildningen”. 

I artikeln ”Nytt betygssystem öppnar för godtycke” i Lärarnas Tidning (2012: nr15:31) 

understryker texten problematiken kring det nya betygssystemet och att det är så svårtolkat. 

”Tolkningen leder till brister i rättssäkerheten och detta kommer påverka elevernas betyg i 

första hand”.   

 

Både Wikströms studie ”Grade stability in a criterion-referenced grading system: the Swedish 

example” (2005) och Cliffordsons studie Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen 

(2004) betonar i resultaten att en betygsinflation föregick i gymnasieskolan med det gamla 

betygssystemet. Rättsäkerheten är självklart lika viktig vare sig det handlar om att 



28 
 

styrdokumenten är svåra att tyda och att det leder till olika tolkning, som uppvisas i det nya 

betygssystemet, men också för betygsinflationen i det gamla betygssystemet. Resultatet från 

båda studierna pekar på en bristfällig rättssäkerhet i betygssättningen. De kriterier som ställs 

för varje betyg ska motsvara en viss nivå av kunskap, vare sig det blir ett lägre eller ett högre 

betyg. Betygsinflation och svårigheter att tolka styrdokumenten sätter därmed 

kunskapsbegreppet i gungning.     

 

I Selgheds avhandling Ännu icke godkänt (2004) så uppvisar det gamla betygssystemet 

samma svårigheter som det nya systemet enligt de intervjuer som genomfördes med lärarna i 

studien. Flera lärare framhöll att det gamla betygssystemet inte gav tillräckligt med stöd och 

kan således också hota rättssäkerheten.  

 

I Mickwtiz studie Rätt betyg för vem? (2011) visas det genom intervjuer med högstadielärare 

att det gamla betygssystemet är funktionellt och att lärarna förstår utformningen av 

styrdokumenten, men att det sedan i praktiken saknas stöd för att sätta ett rättmätigt betyg. 

Således understryks det i flera av artiklarna och i tidigare studier att rättsäkerheten i betygen 

är en problematik som berörde både det gamla betygssystemet med betygsinflationen och 

även det nya systemet med den komplexa språkutformningen av kunskapskraven, som leder 

till skevhet i betygssättningen. Efter att ha analyserat de fem artiklarna separat och 

komparativt är det nu dags för den avslutande diskussionen, som är den här uppsatsens sista 

kapitel. 

 

8. Avslutande diskussion  

Den här uppsatsens syfte har försökt undersöka vilka åsikter om det nya betygssystemet som 

kommit till uttryck i fackförbundens tidningar som riktar sig till lärare. Materialet som 

bearbetats har bestått av två artiklar ifrån Skolvärlden och tre artiklar ifrån Lärarnas Tidning. 

Dessa har sedan analyserats med hjälp av textanalys som metod. I analysen har fokus legat på 

tre textuella komponenter som utgjorts av värdeord, attityder och argument. Detta för att 

kunna ge en bra grund till att besvara frågeställningarna som har varit:(1)Vilken slags 

argumentation används? (2) Vad är det som läggs fokus på i diskussioner kring det nya 
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betygssystemet? (3) Är det både för- och nackdelar som diskuteras? Det vill säga: Vilka 

attityder framställs?  

 

Efter genomförd analys av texterna valdes de mest centrala teman ut som togs upp i 

artiklarna, nämligen Myndighetsspråk, Målgrupp och Rättvisa och Rättssäkerhet. Den fokus 

som framställs i artiklarna är efter genomförd studie tydlig utifrån de teman som tagits upp.  

 

Myndighetsspråket visar att en stor problematik rörande det nya betygssystemet kretsar kring 

den otydliga språkformulering som används i styrdokumenten. Materialet anses som komplext 

och byråkratiskt av både elever, lärare och föräldrar och därmed svårtolkat. ”De betraktas som 

otydligt, kortfattat och väldigt akademiskt formulerat” (”Skolans styrdokument svårtolkade ” 

Skolvärlden, 2012: nr 8:37).  

 

Målgruppen är starkt betonad i flera artiklar och påpekar att eleverna är grunden i skolvärlden. 

Ett talande exempel ur en artikel är formuleringen ”i slutändan är det eleverna det handlar om, 

ska de kunna uppnå kunskapskraven så måste de också kunna förstå dem”. (”Kraven svåra att 

förstå” i Lärarnas Tidning, 2012: nr19:30). 

 

Rättvisa och rättssäkerhet kring betygen är som omnämnts ett genomgående tema i artiklarna 

och betonas i flera diskussioner: ”lärarna har fått för lite fortbildning på det nya 

betygssystemet för att kunna sätta betyg på ett rättssäkert sätt” (”Lärare osäkra på nya 

betygsskalan” i Lärarnas Tidning, 2012: nr19:9). 

 

De fördelar som framhålls med det nya betygssystemet uppvisas exempelvis i ” Långt över 

hälften osäkra på nya betygen” i Skolvärlden (2012: nr10:10) där texten påpekar att ”de nya 

kunskapskraven kommer främja en rättvisare bedömning”. Vidare framställs betygssystemet 

”som en positiv utveckling i skolvärlden”. I ”Lärare osäkra på nya betygsskalan” i Lärarnas 

Tidning (2012: nr19:9) citerar skribenten Jan Björklunds ord om att ” det nya betygssystemet 

kommer bli mer rättvist och likvärdigt än det tidigare”.  Även fast Björklunds ord enbart 

framför positiva attityder och att det kan tyckas krystat med tanke på hans ställning som 
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skolminister och att han drivit igenom reformen, så betraktas det ändå här som ett fördelaktigt 

inslag gällande det nya betygssystemet. 

 

I ” Nytt betygssystem öppnar för godtycke” i Lärarnas Tidning (2012: nr15:31) framhölls det 

att ”nya kursplaner och nytt betygssystem är en positiv utveckling, men att i efterhand så har 

det blivit mer och mer svårförståeligt”. En positiv attityd, men framförd i en dyster kontext. 

De nackdelar som framförs kan vi säga vilar på de teman som tagits upp med sin början i 

textspråket. Ett missnöje med den språkliga utformningen av styrdokumenten och den 

faktiska komplexitet som påpekas i flertalet av artiklarna gör att lärare måste tolka innehållet, 

vilket leder till bristande enighet gällande betygen. Det påverkar i sin tur målgruppen, 

eleverna, som får ta den största smällen och som inte ens får kunskapskraven klargjorda för 

sig. I slutskedet väntar sedan rättssäkerheten som får ta stor skada utav att det inte finns någon 

fullständig enighet i betygssättningen, som istället bygger på tolkning. ”Lärarna har fått för 

lite fortbildning på det nya betygssystemet för att kunna sätta betyg på ett rättssäkert sätt” 

(”Lärare osäkra på nya betygsskalan” i Lärarnas Tidning, 2012: nr19:9).       

 

Argumenten har i genomgången av texterna, som omnämnts, bestått av oroväckande 

diskussioner kring det nya betygsystemet och underbyggts utav undersökningar, siffror och 

statistiskt material som här styrker en trovärdig och relevant ståndpunkt. Dessa argument har 

till övervägande del talat för de nackdelar som artiklarna anser finns med det nya 

betygssystemet.  Exempelvis framför texten i ”Kraven svåra att förstå” i Lärarnas Tidning, 

(2012: nr19:30) att ”enligt ett läsbarhetsindex så är materialet i den nya läroplanen klassat 

som svår byråkratsvenska. Således innebär det att dokumentens ordval och meningsbyggnad 

inte är anpassat för huvudmålgruppen, eleverna”. 

 

Således är det fler nackdelar som framförs om det nya betygssystemet i dessa artiklar än 

fördelar. Detta måste dock ses med ett förbehåll att artiklarna är skrivna i facktidningar som 

presenterar en av flera bilder till problematiken. 
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I relation till litteraturen i den tidigare forskningen så pekar den också på fler brister än 

fördelar i det gamla betygssystemet, med betygsinflation och otillräckligt stöd som påpekats 

av (Cliffordson, 2004); (Wikström, 2005) och (Selghed, 2004). Dock måste det understrykas 

att nyanser av för och nackdelar finns, men på grund av den utredande disciplinens form är 

kritik nödvändigt och mest förekommande. 

Därför kan denna studies resultat jämställas med den tidigare forskningens i det avseendet att 

nackdelar är mer förekommande än fördelar i framställningen av det gamla och det nya 

betygssystemet. 

 

I artikeln ”Kraven svåra att förstå” i Lärarnas Tidning, (2012: nr19:30) framförs det kritik 

ifrån skribenterna mot Skolverkets styrdokument, som omnämnts i analysen. Till den kritiken 

svarar Skolverket att styrdokumenten inte ska vara ett fullständigt facit, utan de ska till viss 

del tolkas utav lärarna för att därefter förmedlas på bästa sätt till eleverna. Med den tanken 

anser jag att Skolverket verkligen har begrundat innebörden av vår individuella förförståelse 

och vad det har för betydelse när vi tar in ny information. Som Boréus och Bergström framför 

så tolkar vi allt vi möter med en förförståelse, ett bagage som påverkar vårt sätt att se på en 

text eller ett fenomen (2012). Dock får avståndet mellan det som faktiskt står och en 

individuell tolkning inte vara för stor, det ligger således ett ansvar på lärarnas professionalitet 

att kunna bearbeta styrdokumenten och sen förmedla dem till eleverna.   

Därför är textanalys ett bra verktyg för att både fördjupa sig i en text, men också för att se till 

att den blir lättförståelig och inte för komplex (Hellspong & Ledin, 1997). Med analysen går 

det bryta ner texten i mindre komponenter som synliggjorts i denna studie och analysera 

enskilda delar så som attityder och argument. Sedermera är det också viktigt för skribenten till 

en text att vara insatt i textanalys som metod för att kunna bli förstådd och klargöra sitt syfte 

så innehållet blir begripligt. Det kan vara ett av hjälpmedlen till att göra styrdokument och 

läroplaner tydligare i språkutformningen.  

 

Efter avslutad studie så är det uppenbart att vilket betygsystem som än används så finns det 

alltid riktad kritik, både positiv och negativ. Det är väl att hoppas på som Björklund 

framhäver att det nya betygssystemet kommer leda till ett rättvisare och ett mer likvärdigt 

betyg. Att använda sig av textanalys för att organisera en text så den blir mer begriplig och 
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innehållsrik är av stort värde vare sig det gäller att granska betygssystem eller politiska texter. 

Denna studie har verkligen fått mig att öppna upp ögonen för textanalys som verktyg till att 

bearbeta en text på en djupare nivå.   

  

 

 

 

 

 

Som förslag till framtida forskning kan det vara av värde att genomföra fler textanalyser med 

fokus mot skolvärldens dokument för att bättre kunna uttrycka vad som står. Sedermera 

behövs det mer forskning kring det nya betygssystemet för att kunna optimalisera det.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ytan av en text är som ytan på en sjö och det är ytan som vi oftast bara tar oss tid att beakta när vi läser en 

text. Eller så kanske vi inte tror att det finns något där under eller något av värde. Ju grumligare ytan är 

desto mer komplicerad är texten, vilket tyder på att textanalysen blir ännu viktigare att kunna tillämpa. Låt 

inte siktdjupet missleda dig!   
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