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Sammanfattning
Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera debatten som föregick
beslutet  att  avskaffa  vitsord  i  uppförande-  och  ordning  i  avgångs-  och
examensbetygen . Empirin utgörs av massmediala texter, en materialtyp
som inte  analyserats  i  tidigare  forskning  om efterkrigstidens  reformer  av
uppförande- och ordningsbetygen. Med hjälp av kritisk diskursanalys söker
jag efter återkommande teman i aktörers utsagor och i mediernas beskriv-
ningar.  Uppsatsens  frågeställningar  handlar  om  hur  uppförande-  och
ordningsbetyg konstruerades, samt vilka diskurser som artikulerades i talet
om dessa betyg. Frågor ställs också kring mediernas betydelse och funktion i
debatten, både som arena och som självständiga utbildningspolitiska aktörer.

Genom att  ta  reda  på vilka  föreställningar,  bilder  och myter  om upp-
förande-  och ordningsbetyg  som cirkulerade i  samhället  –   i  och  genom
massmedierna – under den aktuella tidsperioden så synliggörs den dåtida
synen på betygen. Därmed hoppas jag kunna säga något om det historiska
sammanhang där ett slopande ansågs som nödvändigt.

Mitt  resultat  visar  att  beslutet  att  avskaffa  uppförande-  och  ordnings-
betygen framstår som begripligt utifrån den starkt kritiska debatten där en av
de  mest  dominerande uppfattningarna var  att  en  sänkning i  uppförande-
betyget var ett  livstidsstraff. Studien visar också att medierna själva orsakade
och präglade debatten genom en intensiv nyhetsbevakning av några »betygs-
skandaler« på olika läroverk runtom i landet.

Nyckelord: 
Uppförandebetyg – Ordningsbetyg –  Mediedebatt – Diskursanalys  
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Inledning

Vid upprepade tillfällen de senaste årtiondena har  någon form av betyg i
uppförande och ordning föreslagits som åtgärd för att komma till rätta med
disciplinproblem i skolan. Den kontrovers som omger dessa betyg har visat
sig i de debatter som följt förslagen. Senast   uppstod en  sådan debatt
med anledning  av  alliansens  valmanifest  där  ett  löfte  att  införa  skriftliga
ordningsomdömen fanns med. De  föreslagna betygens precisa utformning
har  varierat  under  årens  lopp  men  har  alltid  betraktats  som  ett  slags
återinförande av  uppförande-  och  ordningsbetygen  som varit  avskaffade i
samtliga skolformer sedan . 

Med  denna uppsats  vill  jag skänka  ett  historiskt  perspektiv  till  den
återkommande frågan om skolan bör  ge  betyg i  uppförande och ordning
genom att beskriva och analysera en debatt kring uppförande- och ordnings-
betyg som ägde rum i massmedierna , då betygen fortfarande gavs.

Empirin består av massmediala texter från dags- och kvällstidningar, en
materialtyp som inte  analyserats  i  tidigare  forskning kring reformerna av
uppförande- och ordningsbetygen på - talet. Avsaknaden av denna
materialtyp är knappast förvånande eftersom utbildningshistorisk forskning
av  naturliga  skäl  främst  utgår  ifrån  material  med  direkt  anknytning  till
skolan. Hit räknas bl.a.  lärarfacklitteratur och utbildningspolitiskt material
som riksdagsdebatter, offentligt kommittéarbete och regeringens och statliga
myndigheters hantering av skolfrågor. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att strider mellan olika intressen och
uppgörelser inom skolfrågor frågor även sker på  andra arenor än de tradi-
tionellt utbildningspolitiska vilket motiverar en breddning av källmaterialet
för  nya  och  annorlunda  perspektiv  på  utbildningshistorisk  forskning
(Lundahl , -; Qvarsebo , ). 

Massmedierna  fungerar  först  och  främst  som  arena,  där  debatter
kring olika fenomen utspelar sig men betraktas även som betydelsefulla
utbildningspolitiska aktörer som väljer ut och formar sitt eget innehåll

.  Detta  framgår  av  en  sökning  vid  medierkivets  digitala  sökmotor  (http://www.retriever-
info.com/sv/). Åren , , ,  och  utmärker sig med avseende på antalet artik-lar
om  omdömen  och  betyg  i  uppförande  och/eller  ordning  vilket  hänger  samman  med  att  ett
återinförande föreslagits vid dessa tillfällen. Sökarkivet sträcker sig tillbaka till  och från samma år
återfinns den tidigaste artikeln i vilken  kristdemokraternas dåvarande partiledare Alf Svensson, i ett
uttalande i anslutning till en debatt om våld i skolan, krävde ett återinförande av betygen i ordning och
uppförande  för  att  »...skapa  respekt  för  skolans  arbetsmiljö  och  för  att  främja  en  god  och  trygg
skolgemenskap...« (, ). 
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(Jarl  & Rönnberg  ,  ).  Genom att  beskriva  och  analysera  hur  en
utbildningspolitisk  debatt  gestaltades  i  massmedierna  närmar  sig
uppsatsen  även  forskningsområdet  »politisk  kommunikation«  vars
primära  frågor  kretsar  kring  mediernas  makt  i  den  politiska  besluts-
fattningsprocessen  beståendes  av  medierna,  medborgarna  och   politi-
kerna (Strömbäck ).

Den analysmetod som används är »kritisk diskursanalys« (Fairclough
; ).  Den  kritiska  diskursanalysen  utgör  den  gren  av  olika
diskursanalytiska  traditioner  som framförallt  utvecklats  ur  lingvistiska
arbetsmetoder  och  tillvägagångssätt  och  vars  uttryckta  mål  är  att
sammanföra textnära analyser med sociala förändringsprocesser.

Frågeställningarna,  som preciseras  efter  de  metodologiska  och  teo-
retiska delarna av uppsatsen, handlar om hur uppförande- och ordnings-
betyg skildrades  i massmedierna under en mediedebatt  som ägde rum
några månader innan Skolöverstyrelsen  fattade beslutet att avskaffa
dessa ur avgångs- och examensbetyg.

Bakgrund

Uppförande- och ordningsbetyg, en historisk översikt
Betyg i  uppförande sträcker sig ända tillbaka till  -års skolordning, som
markerar  startpunkten  för  den  kontrollerade  betygssättningen  i  svensk
skolhistoria (Andersson  ,  ). Betyget baserades på en fyrgradig skala
enligt  graderingarna:  A (mycket  gott),  B (gott),  C (mindre  gott)  och  D
(klandervärt).  Ordningsbetyget infördes  först   och  baserades  på  en
tregradig skala med graderingarna:  A (mycket god) B (god) och C (mindre
god)  (Larsson & Wester  ,  ).  För  både  uppförande-  och ordnings-
betyget gällde att högsta betyg var normalbetyg vilket sänktes först då eleven
gjort sig skyldig till anmärkningar. Till de anmärkningar som kunde påverka
uppförandebetyget hörde sådant som fusk,  skolk,  oärlighet,  och olämpligt
uppträdande  mot  lärare.  En  sänkning  i  ordningsbetyget  föranleddes  av
förseelser som försenad ankomst, vårdslöshet med skolans inventarier och
att  inte  lämna  in  skriftliga  uppgifter  i  tid  (Aktuellt  från  skolöverstyrelsen,
.. ,  ).    fick  Ängby samrealskola,  som den första  skolan i
Sverige,  tillstånd av  Skolöverstyrelsen att  slippa  ge  vitsord  i  uppförande i
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terminsbetygen under  en  försöksperiod  som  sträckte  sig  fram  till
vårterminen  (Morgontidningen, , ). Dispensen förlängdes vid
försöksperiodens slut till ytterligare tre år och inbegrep denna gång samtliga
frivilliga  skolformer  som  genom ansökan  hos  Skolöverstyrelsen kunde
beviljas dispens (.. , ).  

Under  hösten   föreslog  Skolöverstyrelsen ett  slopande av  vitsord i
uppförande och ordning i avgångs- och examensbetyg men förslaget föll med
hänvisning till att universiteten och arbetsgivarna ville ha dem kvar (Tidning
för Sveriges läroverk,  .f.. /,  ). Från och med   genomfördes
dock en ändring i skolstadgan som medförde att vitsorden i uppförande och
ordning  togs  bort  ur  avgångs-  och  examensbetygen.  Som  ersättande
disciplinmedel infördes möjligheten att avvisa eleven från skolan under en
tid på högst  dagar (.f.. /, ). 

I  samband  med  -års  gymnasiereform  som  implementerades  
avskaffades  vitsord  i  uppförande  och  ordning  även  ur  terminsbetygen i
gymnasiet (Andersson , ). När Läroplan för grundskolan  (Lgr )
trädde  i  kraft   togs  uppförande-  och  ordningsbetygen  även  bort  ur
grundskolan och var därmed helt avskaffade i samtliga skolformer (Larsson
& Wester , ).

Vitsordet i uppförande och ordning slopas i avgångs- och examensbetyg
Slopandet av uppförande- och ordningsbetygen skedde alltså stegvis, genom
olika reformer och under flera års försöksverksamhet. I denna uppsats riktas
intresset  mot  en  mediedebatt  som ägde  rum  några  månader  innan
Skolöverstyrelsens beslut  att  avskaffa  vitsord  i  uppförande  och  ordning  i
avgångs- och examensbetyg. Beslutet offentliggjordes i maj  och började
gälla från och med januari  .  Motiveringen för slopandet som Skolöver-
styrelsen framförde  i  sin  promemoria  pekade  på  de  »...långtgående
konsekvenser, som ett sänkt uppförande- eller ordningsbetyg i ett avgångs-
eller  examensbetyg  för  eleven  kan  medföra  för  framtiden...«, samt
»...svårigheterna  att  finna  enhetliga  principer  för  betygens  sättande  samt
därmed följande risker  för  orättvisor...«  (.f.. /,  ). Vitsorden i
uppförande och ordning gavs fortsättningsvis i  terminsbetygen och fördes
även  in  i  betygskatalogen.  Då  betygskatalogen  var  offentlig  handling  så
kunde visserligen den intresserade ta del av dessa, men som målsmännens
riksförbund påpekar i sin tidskrift:  »...på det examens- eller avgångsbetyg,
som fogas till en ansökan (eller som uppvisas för fränder och vänner), finns
endast vitsord i läro- och övningsämnen« (Larsson & Wester , ). 

.  Citaten är hämtade ur  Tidning  för Sveriges  läroverk som publicerade de relevanta  delarna av
Skolöverstyrelsen:s skrivelse.
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Forskningsöversikt

Forskning om uppförande- och ordningsbetyg
Den  mest  uttömmande  studien  om  uppförande-  och  ordningsbetyg

återfinns i antologibidraget »Betyg i ordning och uppförande, disciplin, och
skolans fostran« av Anna Larsson och Maria Wester (Larsson , -).
Med  hjälp  av  offentligt  utredningsmaterial,  utbildningspolitiska  styr-
dokument samt debattinlägg hämtade från lärarfacklitteratur presenteras en
kronologisk sammanfattning av diskussionerna kring betygen mellan åren
-. I analysen lyfter de bl.a. fram den dubbla funktion som betygen
hade som informationsgivande och disciplinbevarande medel. På grund av
denna dubbla funktion hörde diskussionen hemma i två skilda skolpolitiska
debatter; den om disciplinfrågor respektive betygsfrågor (Ibid, ). 

Även Joakim Landahl behandlar uppförande- och ordningsbetygen i sin
avhandling  Auktoritet  och  ansvar:  lärares  fostrans-  och  omsorgsarbete  i
historisk  belysning () där  han undersöker  hur de sociala  relationerna
mellan  lärare  och  elev  har  förändrats  under  -talet.  En  fråga  som
återkommit genom historien har handlat om läraryrkets gränser; om vilka
uppgifter som ryms inom läraryrkets kompetens- och ansvarsområden och
vilka som inte gör det.  Landahl föreslår ett användande av Mary Douglas
terminologi »smuts« för att tala om denna fråga utifrån läraryrkets smutsiga
respektive rena dimensioner. Landahl sammanfattar Douglas terminologi: 

Smuts är således något relativt, det är endast när ett visst föremål hamnar
på fel plats som det förvandlas till smuts. Skor eller mat är inte smuts i sig,
men när man placerar skor på ett bord, eller har matrester på kläderna,
kommer de att uppfattas som smutsiga (Landahl , ). 

Analogin  bygger  på  att  de  arbetsuppgifter  som  överskrider  läraryrkets
kompetens eller ansvarsområde inte är smutsiga i sig själv men blir smutsiga
då de inte anses rymmas inom lärarprofessionen.

En förändring i synen på vad som ingår i de respektive kategorierna går
att förstå genom att studera hur idéer, attityder och värderingar förändras
(Ibid,  ).  I  samband  med  att  idéer  kring  skolans  fostrande  funktion har
förändrats så har också synen ändrats på uppförande- och ordningsbetygen
vars slopande – tillsammans med avskaffandet av agan – har förändrat de

.  Här  är  utbudet  påfallande  begränsat.  Larsson  &  Wester  (,    ff )  skriver  t.ex.  om  hur
uppförande-  och  ordningsbetygen  visserligen  nämns  i  standardarbetena  inom  det  utbildnings-
historiska  fältet  men  knappast  behandlas  mer  ingående.  Vid  sidan  av  de  studier  som  tas  upp  i
forskningsöversikten  så  har  även  Håkan  Andersson  ()  och  Mats  Sjöberg  ()  behandlat
uppförande- och ordningsbetygen i sådan utsträckning att de bör nämnas.
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sociala  relationerna mellan lärare och elev,  och således innebörden av att
vara lärare (Ibid, ). 

Utbildningspolitik i massmedierna
Forskning som intresserar sig för hur olika ämnen framställs och diskuteras i
massmedia utgör ett brett fält, både internationellt och i Sverige, och har gett
upphov  till  ett  nästan  oräkneligt  antal  studier. Forskning  som  studerar
relationen mellan massmedierna och utbildningspolitik  förekommer dock
mer  sparsamt.  En  svensk  studie  av  den  massmediala  hanteringen  av
utbildningspolitiska frågor är Utbildningspolitik och medielogik: en fallstudie
om  mediernas  betydelse  i  debatten  om  skolan av  Maria  Folke  Fichtelius
(). I rapporten riktar hon intresset mot medias funktion och betydelse
för formulerandet och realiserandet av utbildningspolitik. Hon pekar ut den
offentliga  debatten som  förs  i  massmedierna  som  en  viktig  del  i  den
kommunikationsprocess som föregår beslutsfattandet av utbildningspolitiska
frågor. Genom en fallstudie av debatten om nationella betygskriterier  
avser hon att belysa vilken funktion och betydelse medierna hade i just den
debatten (Ibid, ). För att kunna studera ett sådant orsakssamband har hon
kompletterat medietexterna med kvalitativa intervjuer med några av de som
deltog i debatten, både i och utanför massmedierna. 

Hennes resultat visar att massmediernas sätt att beskriva och rapportera
om debatten ändrades i takt med att debatten utvecklades till att bli offentlig
då den sågs anta de särskilda dramaturgiska berättartekniker som uppstår ur
mediernas institutionella förutsättningar och som i medieforskning benämns
som »medielogik«. 

Studien  visar  även  att  medierna  fungerade  både  som  arena för  den
offentliga  debatten  och  som  självständig  aktör då  journalisterna  på  eget
initiativ  tog  kontakt  med  olika  personer  för  intervjuer  samtidigt  som de
uteslöt  andra  aktörer  som  självmant  försökte  få  sin  röst  hörd  genom
medierna (Ibid, ). 

. Bland de arbeten som tjänat som inspirationskälla för denna uppsats studeras t.ex. hur ämnen
som  fetma  (Sandberg  ),  genteknik  och  fosterdiagostik  (Bakshi  )  och  olika  religiösa
företrädare (Axner ) konstrueras i och genom massmedierna.

. Detta beskrivs närmare på sid.  i denna uppsats.
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Material och urval

Val av fokusperiod
Att uppförande- och ordningsbetygen diskuterades och debatterades i mass-
medierna framgår av de två lärarfackliga tidningarna Svensk Skoltidning och
Tidning  för  Sveriges  läroverk som  båda  hade  en  särskild  spalt där  de
refererade  och  citerade  texter  från  dags-  och  kvällspressen.  Under  en
förstudie  gjordes  en  genomsökning  efter  artiklar  om  uppförande-  och
ordningsbetyg i samtliga årgångar av de två tidningarna Svensk Skoltidning
-, och Tidning för Sveriges läroverk -.

I de två lärartidningarnas massmediebevakning återfanns totalt   klipp
som handlade om uppförande-  och  ordningsbetyg,  varav en övervägande
majoritet () var från perioden januari - februari . 

Ytterligare  material  har  inhämtats  i  Sigtunastiftelsens  klipparkiv  som
utgör landets största samling av tidningsklipp. Under rubriken »Skolfrågor-
betyg;  övriga«  finns klipp  från  -talet  och  framåt  som  handlar  om
uppförande- och ordningsbetyg.  Efter att ha gått igenom materialet mellan
- konstaterades  att  det  tidigaste  funna  klippet  där  dessa  betygs
funktion ifrågasattes var från  (v, ). 

Totalt  återfanns   klipp från  nio olika tidningar om uppförande- och
ordningsbetyg mellan   och .  Av dessa var nästan hälften ()  från
den korta tidsperioden januari-februari  ; samma tidsperiod som över-
representerades även i den lärarfackliga bevakningen av skolrelaterade disku-
ssioner i kvälls- och dagspressen.

På grund av de validitetsproblem som följer av att analysera en samling

togs beslutet att begränsa tidsperioden och istället göra en genomsökning av
samtliga nummer ur ett fåtal utvalda tidningar efter artiklar om uppförande-
och  ordningsbetyg.  Eftersom  perioden  januari-februari    stack  ut
rörande antalet  artiklar,  gjordes  antagandet  att  den massmediala  debatten

. Denna spalt kallades i  Svensk Skoltidning för  »Pressröster om skolan« och i  Tidning för Sveriges
läroverk för »Ur pressen«.

.  Tidning för Sveriges läroverk  upphörde att ges ut . Årgång  och   har inte kunnat
genomsökas då dessa saknades i biblioteket vid tidpunkten för insamlandet.

. I arkivet har dessa sorterats under den gamla inofficella benämnningen »sedebetyg« vilket var det
ord som vanligen användes i dags- och kvällspress för uppförande- och ordningsbetyg.

.  Johan  Jarlbrink  har  forskat  om  Sigtuna  Stiftelsens  klipparkiv  och  påminner  om  samlingens
begränsningar eftersom ...arkivets minne är selektivt... (Jarlbrink , ). Jarlbrink menar att vissa
texttyper valdes bort medvetet under insamlingsprocessen då de inte bedömdes ha något värde för
framtiden, däribland korta nyhetsnotiser och annonser (Ibid, ). Texter som behandlade skolfrågor
ägnades dock särskilt intresse då de tillhörde arkivets »hjärtefrågor« (Sigtunastiftelsens bibliotek). En
jämförelse med den heltäckande insamlingen från de fyra tidningarna som utgör studiens primär-
material och arkivets klipp visar att samlingen ger en utomordentlig översikt över mediedebatten så
som den fördes i de fyra tidningarna.
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var särskilt  intensiv då.  Med förhoppning om ett  rikt  material  har  denna
period därför valts ut som studiens fokusperiod. Med anledning av studiens
syfte där bl.a. mediernas roll som utbildningspolitiska aktörer är i fokus så är
tidsperioden  även  intressant  då  den  inträffar  strax  innan den  första
reformeringen av  uppförande- och ordningsbetygen . 

Urval och avgränsning
För insamlandet av artiklar har jag valt fyra tidningar, de två dagstidningarna
Dagens Nyheter  och Svenska Dagbladet, samt kvällstidningarna  Aftonbladet
och  Expressen.  Att valet  föll  på just dessa motiveras av att  de hade störst
upplagor  under  den  aktuella  tidsperioden  (Hadenius;  Weibull;  Wadbring
). Samtliga nummer (totalt   st)  av de fyra tidningarna som gavs ut
mellan den  december  och den  februari  har därefter genom-
sökts  manuellt  i  form  av  mikrofilmskopior  vid  Kungliga  biblioteket i
Stockholm.  Totalt  återfanns   textenheter  fördelade  på  debattartiklar,
ledare, nyhetsartiklar, insändare, löpsedlar och förstasidespuffar som handlar
om uppförande- och ordningsbetyg mellan den  december  och den 
februari   (se  tabell  på nästa sida). Detta  material  utgör det  primära
materialet för  studien  medan  artiklarna  från  lärarfacklitteraturen  och
klipparkivet används som kompletterande material.

Materialets profil
De  texter  som  utgör  studiens  empiri  täcker  flera  olika  genretyper  och
inkluderar såväl argumenterande texter skrivna i syfte att väcka opinion och
beskrivande texter.  Till  den  förstnämnda  kategorin  hör  ledare/krönikor,
debattartiklar och insändare. Skillnaden mellan dessa genrer är att ledarna
och krönikorna är författade av tidningens egna anställda (journalister) och
representerar tidningens politiska färg.  Debattartiklar är sällan skrivna av
yrkesverksamma  på  tidningen  (även  om  det  kan  förekomma),  utan  är
vanligtvis skrivna av personer utanför den massmediala professionen men
som får tidningens förtroende att publicera sina artiklar. Debattartiklarna är
dessutom i regel publicerade av människor som kan räknas till den sociala
eliten medan en insändare kan skrivas av vem som helst (Bakshi , ).
Till de beskrivande texterna räknas nyhetsartiklar, reportage samt löpsedlar.
De  argumenterande  texterna  handlar  i  huvudsak  om  uppförande-  och
ordningsbetyg i allmänhet medan majoriteten av nyhetstexterna handlar om
enskilda fall av sänkta uppförande- och ordningsbetyg. Det är visserligen inte
ovanligt  att  en  och  samma  text  rymmer  båda  vinklarna.  T.ex.  kan  en
debattartikel eller insändare inleda med att kommentera specifika fall som

. Det totala antalet texter som på något sätt nämner uppförande- och ordningsbetygen är i själva
verket fler till antalet men utesluts ur denna studie då de inte utgör artikelns huvudämne.

. De politiska betäckningarna för tidningarna var år  :  Dagens Nyheter (folkpartiet/liberal.),
Svenska  Dagbladet (höger/moderat),  Aftonbladet (folkpartiet/liberal)  och  Expressen (folk-
partiet/liberal) (Sigtunastiftelsens bibliotek).
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blivit kända genom nyhetsrapporteringen för att sedan övergå till en disku-
ssion om uppförande- och ordningsbetyg i allmänhet. Jag har hursomhelst
funnit  uppdelningen  mellan  ett  generellt respektive  enskilt perspektiv  på
uppförande- och ordningsbetyg fruktbart för analysen. 

Genreindelning över primärmaterialet
DN SvD AB Expr. Totalt

Nyhetsartiklar (generellt om 
uppförande- och ordningsbetyg) 4 3 2

 
4 13

Nyhetsartiklar (enskilda fall av 
sänkta uppförande- och 
ordningsbetyg)

9 3 11 11 34

Debattartiklar 2 2 - - 4

Insändare - 2 3 - 5

Ledare 3 1 1 3 8

Löpsedlar 1 - 6 3 10

Nyhetspuffar m.m. på förstasidan 3 1 3 3 10

                     Totalt                                                            22     12   26     24      84

Teori & metod

Mediernas dagordningsfunktion
En viktig utgångspunkt inom medie- och kommunikationsforskning är
att  människors  omvärldsförståelse  till  stor  del  styrs  av  innehållet  i  de
medier de kommer i kontakt med, och att medierna genom de frågor de
uppmärksammar  påverkar  vad  människor  kommer  att  ha  tankar  och
åsikter  om.  Till  grund  för  detta  resonemang  ligger  »dagordnings-
teorin«, en av de mest undersökta teorierna om mediernas effekter som
på grund av sitt  empiriskt starka stöd blivit  något av  »common-sense«
inom medie-  och  kommunikationsforskning  (Strömbäck  ,  ;
Sandberg , ). 

.  Mediernas  dagordningsfunktion  testades  första  gången  empiriskt  av  masskommunikations-
forskarna Maxwell E.  McCombs och Donald L. Shaw i den inflytelserika vetenskapliga artikeln »The
Agenda Setting Function Of Mass Media« från  (McCombs & Shaw ).
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Dagordningsteorin  beskriver  relationen  mellan  medieinnehållet  och
medborgarnas föreställningar om verkligheten på två nivåer.  Den första
nivån av mediernas dagordningsfunktion handlar om sambandet mellan
hur mycket uppmärksamhet som media ägnar åt en viss fråga och vilken
betydelse som mediepubliken tillskriver frågan. Enkelt uttryckt så innebär
den första nivån av mediernas dagordningsfunktion att ju fler artiklar som
ägnas  åt  en  nyhet,  desto  högre  bedöms  nyheten  ligga  på  mediernas
dagordning  och  i  förlängningen  även  på  medborgarnas  dagordning
(Strömbäck , ). 

Medierna anses dock inte enbart kunna påverka vad vi uppfattar som
viktiga frågor, utan även påverka  hur vi uppfattar dem (Ibid, ). Den
andra nivån av mediernas  dagordningsfunktion har  en  kvalitativ dim-
ension som handlar om hur ett givet ämne gestaltas eller representeras i
mediernas beskrivningar.  Det sätt som medierna framställer verkligheten
på, och därmed ramarna för medborgarnas verklighetsuppfattningar, kallas
inom medieforskning för »framing« vilket har gett upphov till en teori under
namnet »framing theory«, eller »gestaltningsteorin« på svenska (Ibid, ). 

Varje beskrivning av verkligheten måste begränsas genom att välja ut vissa
aspekter och fakta och välja bort andra. Detta gäller inte minst medietexter
som tvingas förhålla sig till begränsande faktorer som spaltcentimetrar och
en  ständig  konkurrens  om  mediepublikens  uppmärksamhet.  Mediernas
beskrivningar av verkligheten är alltså inte, tvärtemot vad som ofta sägs, en
spegling av densamma. Det är därför mer korrekt att beskriva journalistiska
nyheter som (re)konstruktioner eller gestaltningar av verkligheten (Ibid, ). 

Medielogik
Medieforskarna David Altheide och Richard Snows introducerade begreppet
»medielogik« som sedan dess använts inom medieforskning för att förklara
varför  vissa händelser  blir  nyheter  och  andra  inte,  och  varför  särskilda
vinklingar  och  perspektiv  är  mer  gångbara  än andra  (Altheide  & Snows,
). Medielogiken hänger samman med mediernas institutionella förut-
sättningar  där  arbetsvillkor,  rutiner  och  traditioner  tillsammans  med  ett
ständigt behov av uppmärksamhet i slutändan leder till att medieinnehållet
ses  anta  en  särskild  dramaturgi. Den  norske  medieforskaren  Gudmund
Hernes har listat olika tekniker som medierna använder sig av för att fånga
publikens uppmärksamhet. Dessa utgörs av  tillspetsning, förenkling, polar-
isering, intensifiering & konkretisering (Hernes , ).

. Hernes lade till  personifiering som en sjätte berättarteknik (). Jesper Strömbäck () lade
även till stereotypisering som en sjunde berättarteknik i Hernes lista.
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Mediedebatter
Den  beskrivning  av  »mediedebatter«  som  Åsa  Kroon  presenterar  i  sin
avhandling  Debattens  dynamik:  hur  budskap  och  betydelser  ändras  i
mediedebatter  ()  överensstämmer  med  mediebevakningen  av  upp-
förande-  och  ordningsbetyg  som  denna  studie  bygger  på. Mediedebatter
kännetecknas  enligt  Kroon av en intensiv  och kortvarig  bevakning av ett
specifikt ämne kring vilket fler aktörer uttalar sig i olika medier och genrer
och  där  förutom debatterande  texter  även  nyhetstexter  kan  ingå  (Kroon
, ,  ff). Hennes studie bygger på tre fallstudier av svenska mediede-
batter  från  -talet  samt  en studie  av  debattartiklar  i  :s  debattsidor.
Målsättningen är att generera en språklig dimension till en »underteoriserad
medielogik« (Ibid,  ). Kroon beskriver mediedebatten som en speciell typ
av kommunikativ process vars »diskussionslogik« ger upphov till en viss typ
av språkliga och diskursiva rörelser (Ibid, ).  

En  av  de  debatter  som Kroon studerar,  »Sydafrikadebatten«,  utgör  ett
exempel  på  en  svensk  »medieskandal«.  Medieskandaler  kan uppstå  då
medierna  rapporterar  om överträdelser  av  i  samhället  rådande  moraliska
normer som begås av olika makthavare i samhället (Kroon , ). Medie-
debatter  utgör  tillfälliga textkedjor  som kopplas till  större och mer perm-
anenta diskurser som »Den goda Journalistiken« och »Den onda politiken«.
Journalistiken anses traditionellt fylla en moralisk funktion i samhället som
objektiva  sanningssägare  och avslöjandet  av  olika  makthavare  är  ett  nöd-
vändigt och ständigt pågående uppdrag för att bekräfta och rättfärdiga denna
bild (Ibid,  ).  Vad  som  från  början  består  av  nyhetsrapporteringar  av
specifika  händelser  kan därför  utvecklas  till  berättelser  med en  mer  eller
mindre tydlig moralisk poäng. Kroon beskriver detta i termer av  »nyhets-
moralisering« (Ibid, ). 

Diskursanalys 
Diskursanalys är inte en  specifik metod utan ett samlingsnamn för en rad
olika  diskursteoretiska  skolor  som  utvecklats  ur  olika  traditioner.  Trots
olikheter sinsemellan har de som gemensam utgångspunkt att språket spelar
en central  roll  i  konstruerandet  av den sociala  verkligheten (Jørgensen &
Phillips  ,  ).  Ett  sådant synsätt  förnekar att  språket  speglar en redan
definierad verklighet, utan tar istället fasta på språkets konstitutiva betydelse
för vår uppfattning av verkligheten. Enkelt uttryckt, språket återger inte kort
och gott  verkligheten utan bidrar  till  att  skapa den (Bergström & Boréus
, ). Detta skall inte förstås som ett förnekande av att verkligheten har

. Kroon hänvisar här till internationell forskning genom följande verk: Lull, James & Hinerman,
Stephen (red.) ().  Media scandals: morality and desire in the popular culture marketplace. Oxford:
Polity  och  Thompson,  John  B.  ().  Political  scandal:  power  and  visibility  in  the  media  age.
Cambridge: Polity.
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en objektiv existens utanför språkets gränser, men att språket är nödvändigt
för att skänka mening och betydelse åt den.

Själva diskursbegreppet har tolkats på olika sätt men en vanlig inledande
definition är att beskriva en diskurs som »...ett  bestämt sätt att tala om och
förstå världen...« (Börjesson  ,  ).  Diskurser  är  reglerade samtalsord-
ningar som skildrar  ett  visst  fenomen på  ett  bestämt sätt,  vilket samtidigt
medför  ett  utestängande  av  alternativa  tolkningssätt.  Då  olika  diskurser
representerar  olika  (och  ofta  oförenliga)  föreställningar  av  den  sociala
verkligheten kan det  därför  vara  fruktbart  att  tala  om en  diskursiv  kamp
(Jørgensen & Phillips , ).  

Diskursanalysens  uppgift  består  i  att  synliggöra  de  bakomliggande
diskurser som styr olika framställningar av ett visst fenomen i specifika
texter.  Rent  metodiskt  innebär  detta  att  ringa  in  begrepp,  ordval,
metaforer  och  liknelser  som  tillsammans  bildar  en  specifik  diskurs.
Diskurser  uppstår  dock  inte  slumpartat  och  alla  diskurser  har  inte
samma möjligheter att artikuleras i  en given kontext. Detta medför att
den som studerar diskurser även bör fundera över  vad det är det som sägs,
hur det sägs och hur det annars skulle kunna ha sagts? (Börjesson ,
). 

Kritisk diskursanalys
Den  variant  av  diskursanalys  som  denna  studie  bygger  på  är  »kritisk
diskursanalys«. En av de främsta förespråkarna för denna variant är Norman
Fairclough  och  jag  kommer  att  använda  mig  av  det  teoretiska  och
metodologiska ramverk som presenteras i Discourse and Social change ()
och  Media  Discourse ().  Fairclough  presenterar  en  tredimensionell
modell för att analysera texter med, och där varje kommunikativ händelse
(t.ex. en nyhetstext eller debattartikel) utöver att vara text, även är en del av
en  diskursiv  praktik  och  en  social  praktik (Fairclough  ,  ).  De  före-
ställningar  som uttrycks  av  enskilda  individer  i  specifika  texter  utgör  ett
mikroperspektiv av den sociala verkligheten medan diskursiva och sociala
praktiker  utgör  dess  makroperspektiv.  På så  vis  kan  samhället  studeras
genom att analysera texter (Fairclough , -). 

Analysen  täcker  alltså  fler  olika  nivåer  av  sociala  processer  även  om
analysarbetet  alltid  inleds  med,  och  utgår  från  den  enskilde  texten.
Uppmärksamhet  riktas  mot  hur  ord,  begrepp och  metaforer  tillsammans
konstruerar  specifika  sociala  identiteter  relationer,  och  kunskapssystem
(Fairclough  ,  ).  Den enskilda  text  existerar  dock inte  isolerad utan
befinner sig alltid i relation till andra texter. Det sätt som texter samman-

. Jørgensen & Phillips (, ) exemplifierar med en översvämning av en flod som ligger nära en
by. Översvämningen som fysiskt fenomen med dess eventuell påföljder (t.ex. drunkningsolyckor och
materiella skador) är ett objektivt faktum. Men så fort människor börjar prata om översvämningen och
tillskriva den en mening, så blir den en diskursiv konstruktion som kan konstrueras som allt från en
hämndaktion från Gud eller som en konsekvens av den globala uppvärmningen.
11



länkas i en lång textkedja och där varje text bygger vidare på tidigare texter,
benämner Fairclough som »intertextualitet« (Fairclough , ). Begreppet
spelar  en viktig  roll  i  min studie  genom att  synliggöra  hur  texter  rör  sig
mellan olika genrer. T.ex. så bildar beskrivningar av personer och händelser i
kvällspressens nyhetsbevakning underlag för  olika aktörers argumentering
om uppförande- och ordningsbetyg i  dagspressens debattsidor. Genom att
rikta fokus mot det sätt som en text återkommer i andra texter i  form av
referat, citat eller anspelningar (som kan vara mer eller mindre manifesta) så
synliggörs den diskursiva praktiken d.v.s. hur texter konsumeras, mottas och
tolkas av mediepubliken (Ibid, ).

»Diskursordning« är ett  centralt begrepp i Faircloughs kritiska diskurs-
analys  och  syftar  på  det  område  –  exempelvis  en  social  institution  eller
domän  –   där  olika  diskurser  konkurrerar  om  att  bli  den  dominerande
diskursen  som får  ge  mening  åt  ett  specifikt  fenomen  (Ibid,  ).  Då  en
diskurs etablerats som obestridd och självklar har ett tillsånd av hegemoni

uppstått inom diskursordningen, ett tillstånd som dock aldrig är slutgiltigt
då det kan utmanas av nya artikulationer (Ibid, -). Skolans disciplin- och
betygsfrågor  utgör  diskursordningen  i  denna  studie  och  medierna  utgör
arenan,  där  den  diskursiva  kampen  om  tolkningsföreträdet  kring
uppförande- och ordningsbetygen utspelar sig.  

Ett tematiskt tillvägagångssätt
För  att  identifiera  och  synliggöra  diskurser  i  materialet  har  jag  arbetat
tematiskt. I  läsningen har jag  sökt  efter  återkommande  teman i  texternas
innehåll för att få fram en  generell bild av hur uppförande- och ordnings-
betygen representeras och artikuleras i texterna. Ett tema kan beskrivas som
ett  återkommande  och  dominerande  meningssammanhang,  som  löper
genom texten och som argumentationen samlas kring (Bakshi  ,  ). I
min studie  så  utgörs teman av  återkommande  element i  olika texter,  som
sammanlänkar  dem  språkligt och/eller  innehållsmässigt.  Med  språkliga
element avser jag bl.a. ord, begrepp och metaforer som återkommer i flera
olika texter. Innehållsmässigt kan olika texter sägas utgöra ett  tema då de
bygger på samma specifika omständigheter, aktörer eller händelser. Samtliga
teman som jag funnit,  och som redovisas i  resultatdelen,  har  sprungit  ur
analysarbetet och var inte givna på förhand.   

.  Fairclough använder  begreppet  »hegemoni« med  utgångspunkt  ur  Antonio  Gramscis  texter
(Fairclough  , ). 
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Syfte & frågor

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur uppförande- och
ordningsbetyg skildrades i fyra dags- och kvällstidningar mellan december
 och februari . Genom kritisk diskursanalys vill jag ta reda på vilka
bilder, föreställningar och myter kring uppförande- och ordningsbetyg som
cirkulerade i samhället, i och genom medietexter. 

Genom att synliggöra den dåtida synen på betygen hoppas jag kunna säga
något om det historiska sammanhang där ett slopande ansågs nödvändigt.
Analysen  kommer  därför  att  jämföras  med  de  motiveringar  som låg  till
grund för reformen. Innehållet i medietexter betraktas både som  påverkad
av och samtidigt  aktivt  skapande den dåtida  synen (Ekecrantz  ,  ).
Texterna ses vidare som sociala  handlingar,  som bidrar till att upprätthålla
eller utmana sociala relationer, identiteter och kunskaper (Fairclough ;
). 

Frågorna handlar om hur uppförande- och ordningsbetyg konstruerades i
medietexterna.  Vilka  diskurser  artikulerades  i  talet  om  uppförande-  och
ordningsbetyg? Vilka sociala  roller,  identiteter  och relationer mellan olika
aktörer konstruerades? Frågor ställs också kring mediernas egen funktion i
debatten, både som arena och som självständiga utbildningspolitiska aktörer.
Vilken betydelse och funktion hade massmedierna själva i debatten?

Resultat     

Mediedebatten – en resumé
Den  december  rapporterade Aftonbladet om två -åriga kvinnliga
elever  vid Skara läroverk som fått  underbetyg i  sex kunskapsämnen samt
betyget  C i  »uppförande«.  Nyheten  var  på  Aftonbladets löpsedel  och
tidningen  ställde  sig  frågande  ifall  de  sänkta  betygen  rörde  sig  om  en
»hämndaktion» från rektorn Gustaf Holmstedts sida efter att flickorna tidi-
gare under hösten, i ett reportage i  samma tidning, uttalat sig om rektorns
»auktoritära  arbetsmetoder«  (,  ).  De  två  följande  dagarna  nådde
rapporteringen om Skarafallet sin höjdpunkt med avseende på att fallet tilläts
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ta mycket plats i såväl kvälls- och morgontidningar. Samtliga fyra tidningar
som undersökts i  denna studie publicerade artiklar  om fallet  som prydde
såväl löpsedlar som förstasidor. Tidningarnas fokus hade vid det här laget
särskilt  kommit att riktas mot det sänkta uppförandebetyget efter att rektorn
tillkännagivit den verkliga orsaken till sänkningen. Denna skulle ha bestått i
att  flickorna  besökt  en  restaurang,  som  i  skolstadgan  var  angiven  som
förbjudet område för elever att vistas på, då den hade vintillstånd. På den
fjärden dagen skrev  Dagens Nyheter om fallet i en ledarartikel tillsammans
med  en  uppmaning  till  en  allmän  debatt  kring  ordningsregler  och
uppförande- och ordningsbetyg (, ). 

Den  januari var ett nytt fall av sänkta uppförandebetyg på Aftonbladets
löpsedel. Denna gång rörde det sig om   elever i Kiruna som fått sänkta
vitsord i uppförande i terminsbetyget på grund av att de annordnat en julfest
som pågått alltför sent på kvällen (, ). De efterföljande dagarna var
det  främst  skolans  ordningsregler som stod i  fokus  i  såväl  insändare  som
nyhetsreportage, men även uppförande- och ordningsbetygen kritiserades.  

Debatten fick förnyad kraft  den  januari då Sveriges Radio, på bästa
sändningstid,  sände  en  trettio  minuter  lång  debatt  som  handlade  om
uppförande-  och  ordningsbetyg.  De  medverkande  i  programmet  var  två
rektorer,  däribland  Sigurd  Åstrand,  en  skolkurator,  ordförande  för  måls-
männens riksförbund, samt tre skolungdomar som företrädde den »...part
som drabbas  av  bannstrålen...«  (,  ).  Kritik  riktades  mot  att  inte
»...de  närmast  kritiserade...« fått  komma  till  tals,  nämligen  «landsorts-
läroverkens talesmän«. Aftonbladet publicerade ett referat av debatten vars
rubrik:  Radiodebatt  gav sedebetyg dödsstöt  speglar den enighet  som rådde
bland de medverkande (, ). 

Samtidigt som debatten pågick i dagstidningarna riktades ljuset åter mot
Skarafallet  där  en  kommitté  tillsatts  för  att  närmare  granska  omständig-
heterna i fallet. Tidningarna rapporterade även att de två Skaraflickorna bytt
skola (, ). Rektor Holmstedt var åter på löpsedlarna i och med att
Aftonbladet och Expressen citerade ett stort bildreportage ur Vecko-Journalen
där  rektor  Holmqvist gav  sin  egen version av omständigheterna kring de
sänkta uppförandebetygen. Han utgav sig för att vara utsatt för en »politisk
förtalskampanj« och  menade  att  »...historien  om  de  båda  flickorna  som
drack mjölk på Kråks värdshus...« blev »en godbit« för hans politiska fiender
(, ). 

Den   januari  var  ett  nytt  fall  av sänkta uppförandebetyg nyhetsstoff.
Denna  gång  gällde  det  en  folkskollärare  som blivit  anmäld  till  Skolöver-
styrelsen för att ha sänkt uppförandebetygen för flera elever. Orsaken bestod
enligt  läraren  i  att  de  burit  falsk  vittnesbörd  –   och  kraftig  överdrivit  –
antalet örfilar som han tilldelat en annan elev i klassen (, ). Den 
januari  rapporterade  Expressen om att  Skarakollegiet  ansåg  att  flickornas
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betyg borde ändras till A och de båda flickorna trädde nu för första gången
fram i tidningen med bild (, ).  Två dagar senare rapporterade
Dagens Nyheter  om hur rektor Holmstedt ville att  Skolöverstyrelsen skulle
inspektera  fallet  med  anledning  av  de  »...nedsättande,  för  att  inte  säga
kränkande, omdömen som riktats mot honom i hans yrkesroll« (, ).
Den   februari  skrev  Dagens Nyheter om att  Holmstedt blivit  ombedd att
svara   varför  han  försökt  »undangömma« kollegiets  protokoll  för
journalister (,  ). Den  februari hölls en diskussionskväll tillägnad
uppförande-  och  ordningsbetygen  vid  Kungsholmens  läroverksaula  och
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade referat av debatten. Bland
talarna märktes bland andra Sigurd Åstrand och enligt referatet var betygen
»...inte  mycket  värda«  efter  att  Åstrand  sagt  sitt (v,  ).
Uppmärksamheten kring Skarafallet hade vid det här laget börjat avta och
fallet ägnades bara ett par notiser fram till den  februari då Aftonbladet och
Expressen rapporterade om att Skolöverstyrelsen beslutat att ändra flickornas
betyg till A. Samma dag återgav tidningarna refererat från en »estraddisk-
ussion« som pedagogiska sällskapet annordnat vid  Folkskoleseminariet, där
fyra rektorer och överlärare samt en hovrättsassessor inbjudits att tala (v,
). 

Den  februari rapporterades om en »ny betygsskandal« i Borås där  st
kvinnliga  elever  ska  ha  tilldelats  sänkta  uppförandebetyg  på  grund  av
frånvaro från gymnastiklektioner (, ). Händelsen framställdes dock
i  artikeln  som  redan  utagerad  och  den  största  uppmärksamheten  kring
uppförande- och ordningsbetygen tycks ha svalnat vid detta laget.

Nyhetsrapporteringens dramaturgi
I  följande avsnitt  presenteras  de  teman som identifierats  i  nyhetsrapport-
eringarna av enskilda fall av sänkta uppförandebetyg. Gemensamt för dessa
texter är att de är författade av journalister. Här är det  journalistiken som
institution, snarare än den enskilde skribenten bakom artikeln som betraktas
som  avsändare.  Genom  Journalistikens  primära  mål  –   att  dagligen
rapportera om vad de betraktar som de viktigaste »händelserna« –  så utgör
»Journalistikens röst« även en händelsediskurs (Ekecrantz , ). 

     ·  Nyhetsrapporteringen  av  de  enskilda
fallen  av sänkta  uppförandebetyg,  med startpunkt  i  »Skarafallet«, innehar
den speciella narrativa struktur som präglar s.k.  »medieskandaler«. Medie-
forskaren John B. Thompson () teoretiserar kring förutsättningarna för
att medieskandaler uppstår och menar att det mest grundläggande villkoret
är en överträdelse av en i samhället allmänt accepterad moralisk norm. Det
finns inga givna eller fasta regler kring vilka dessa moraliska normer är eller
vid  vilken  gräns  de  passerats  utan  de  är  sociohistoriskt  och  kulturellt
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bundna, även om de alltid befinner sig i en gråskala mellan trivialiteter och
de allra grövsta och hänsynslösa brotten (Ibid,  ).  Aftonbladet framställer
t.ex. orsaken till Skaraflickornas sänkta betyg som en »hämndaktion« från
rektorn för en tidigare händelse med de berörda eleverna. Hämndaktionen är
alltså den moraliska överträdelsen i medieskandalens startpunkt (, ).

I  medieskandaler  är  det  vanligt  att  den  ursprungliga  överträdelsen
formuleras om under medieskandalens utveckling och skapar underlag för
nya  rubriker  som ofta  överskuggar  själva  den ursprungliga  överträdelsen.
Redan  på  nyhetsrapporteringens  andra  dag  så  hade  överträdelsen  form-
ulerats om från att handla om en »hämndaktion« till faktumet att flickornas
uppförandebetyg  sänkts  på  grund  av  ett  restaurangbesök.  Skarafallet
utvecklades till en slags medieföljetong med nya vinklar som höll intresset
vid liv. T.ex.  så  fortsatte  bevakningen av  Skarafallet  även  efter det  att  det
fastställts att flickornas betyg skulle höjas. Fokus kom då bl.a. att handla om
hur  rektorn  ska  ha  försökt  dölja interna  protokoll  rörande  fallet  för
journalister som ville ta del av dessa (, ).

Medieskandaler ses alltså anta en speciell narrativ bestående av en fokus-
skiftande sekvens av nyhetsrapporteringar där de  inblandade, i och genom
medierna,  ställs  till  svars inför  offentligheten.  Deras rykten och anseende
ifrågasätts och kan eventuellt leda till rättsliga åtgärder. T.ex. så blev rektor
Holmstedt anmäld till , och han begärde själv en utredning som grundades
i en önskan om upprättelse för de enligt egen utsago »kränkande omdömen«
som riktats mot honom i hans yrkesroll (, ). 

Ett för medieskandalen nödvändigt kriterium är att de som står  utanför
skandalen  genom medierna  ger  uttryck  för  sitt  ogillande  och  därigenom
skapar och befäster  skandalen.  Dessa replikyttranden utgör en missnöjes-
diskurs som på olika sätt, och med varierad intensitet, kritiserar de personer
och institutioner som utgör skandalens kärna (Thompson , ). 

I medieskandalens centrum stod inledningsvis Skararektorn personligen,
men  snart  skedde  en  breddning  av  det  personliga  ansvaret  till  att  även
omfamna det kollektiva ansvaret; från den enskilde rektorn till skolan som
betygsättande institution.  Som exempel på detta används följande ledare i
Dagens Nyheter:

Det  skedda  [Skarafallet]  aktualiserar  emellertid  en  sak  av  mer  allmän
betydelse: läroverskollegiernas rätt att med s.k. ordningsföreskrifter utanför
skolans  eget  område  ingripa  i  elevernas  och  hemmens  privata
angelängenheter […] skolan borde under inga omständigheter ha rätt att
bestämma  vilka  näringsställen  lärjungarna  besöker  […]  En  översyn  av
rektorernas och kollegiernas funktion som straffutmätande organ är också
erfoderlig (, ).

Enligt  Kroon  så  är  sådana  »betydelseutvidningar« kännetecknande  för
mediedebattter. Vad som inledningsvis är nyhetsrapporteringar av specifika
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händelser tenderar att vidgas och kopplas till mer generella problem (Kroon
,). Kroon skriver också om det moraliska ansvar som medierna har i
rollen som kritiska granskare av samhället, och hur »Den goda journalist-
iken« framställs som en diskurs som »...alltid står på den svagares sida –  mot
makten, men med folket –  och syftar alltid till att berätta precis som det är
och avslöja sanningar...« (Ibid, ). Att avslöja makthavare ses som en del av
journalisternas  sätt  att  upprätthålla  bilden  som  objektiv  sannings-
sägare(Ibid, ). Enligt Kroon så syns detta i hur nyhetstexter formas efter
en  tydlig  moralisk  poäng.  Jag  nämnde  tidigare  att  gränsen  för  när  en
samhällelig  norm  har  överträtts  vid  en  skandal  är  socialt,  kulturellt  och
historiskt bundna. Det är dock värt att påpeka att medierna själva till stor del
avgör gränser för vilka samhälleliga normer som inte får överträdas genom
att  för  allmänheten  tala  om  när,  och  av  vem eller  vilka som dessa  över-
trädelser begåtts (Kroon  ,  ).  Mot bakgrund av dessa iakttagelser är
följande exempel, där Aftonbladet kommenterar sin egen roll intressant:

Aftonbladet  hävdade  från  första  stund  att  anledningen  till  det  sänkta
betyget var löjeväckande. Rektor Holmstedt meddelade efter hand att det
inte bara var lunchen på Kråks värdshus utan det att flickorna »sökt slingra
sig från ansvaret« som bidrog till den hårda bedömningen. Tecken tydde
emellertid på att orsaken låg i att flickorna, när inget annat stod till buds
vädjade om Aftonbladets hjälp (, ).

   ·  Nyhetsbeskrivningar av verkliga händelser är
som tidigare nämnts inte speglingar av verkligheten utan bör snarare ses som
»produkter«,  som ses anta den särskilda dramaturgi som passar mediernas
format  och  som  består  av  tillspetsning,  förenkling,  polarisering,  intens-
ifiering  &  konkretisering  (Hernes  ,  ).  Detta  medför  bl.a.  att  vissa
vinklar och perspektiv är mer  rationella och gångbara än andra. I samtliga
fall  av  sänkta  uppförandebetyg  som tidningarna  rapporterade  om  så  var
omständigheterna uppseendeväckande och uppvisade de drag av sensation-
alism  som  passar  sig  väl  för  iögonfallande  rubriker  på  löpsedlar  och
förstasidespuffar.  Nyhetsskildringarna tillspetsades  genom användandet  av
krigsmetaforer.  På  löpsedlarna  annonserades  med  feta  bokstäver  att
Betygsstriden skärps (, ) och då det rapporterades om att  Skolöver-
styrelsen beslutat om att höja Skaraflickornas betyg så skrev Aftonbladet om
hur Skaraflickorna segrade (, ). I blickfånget för denna »strid« stod
pedagogen och  eleven,  som utgjorde ett dikotomiskt tema i nyhetsrapport-
eringen.  Dikotomiska  par  är  en  form av  motsatspar  som är  vanligt  före-
kommande i berättelser och som underlättar vår förståelse, skapar spänning
och  dramatik  och  för  handlingen  framåt  (Sandberg  ,  ).  Polari-

.  Aftonbladet:s reporter  David Hallén som skrev den första  notisen om de sänkta betygen var
också den journalist som tillsammans med de två Skaraflickorna besökte Kråks värdshus, en händelse
som spelade en central roll i de sänkta uppförandebetygen. Aftonbladet kan alltså sägas ha gett upphov
till debatten i dubbel bemärkelse.
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seringen mellan pedagogen och eleven konstrueras språkligt genom ordval
som framhäver de ojämlika relationerna mellan dem. 

Enligt  uppgift  gästades  restaurangen  samtidigt  av  en  del  lärare  och
»framstående män i staden«. De kunde gå dit  utan risk, men för flickorna
fick  besöket  farliga  konsekvenser, ty  restaurangen  är  i  läroverksstadgan
upptagen  som  förbjudet  område  för  eleverna  (,  ,  min  kursiv-
ering).

Följande text demonstrar hur ord väljs ut för att väcka sympati med eleverna
genom att framhäva deras missgynsamma förhållanden. Detta kontrasteras
mot rektorns tillämpande av regelverket som istället beskrivs med ord som
väcker associationer till sträng auktoritet.

Den  december höll samskolan och gymnasiet sin julfest i skolans aula,
där det är trångt om utrymmet och där man inte tillät dans. Endast en gång
har samrealskolans elever fått anordna en skolbal –  rektor Uno Grönlund
håller styvt på att  ungdomarna skall  vara inne kl.   (, a,  min
kursivering). 

Genom att välja förmildrande ord som får elevens normbrott att framstå som
trivialt förstärks bilden av att det sänkta betyget verkligen är orättvist. 

Åtskilliga var bara hemma  något ögonblick,  men promenerade för övrigt
hela timmen. Då eleverna inte föreskrivits bestämd marschrutt gick en och
annan hem och hämtade en bok eller ett äpple vilket de snällt bekänt (,
, min kursivering).

Den allmänna debatten
I detta avsnitt presenteras de teman som funnits i debatten om uppförande-
och ordningsbetyg i allmänhet. Dessa har främst återfunnits i de argument-
erande texterna men även i de beskrivande nyhetstexterna i form av citat och
referat från de debatter som skedde utanför pressen. 

Debatten  rörde  fler  aspekter  av  uppförande-  och  ordningsbetyg.  Dels
kretsade argumentationen kring själva vitsorden i uppförande- och ordning,
och dels mot de lokalt utfärdade ordningsreglerna som i sin tur grundade
betygsättningen. Även om de olika ingångarna ofta förekom i en och samma
text  så har  jag för tydlighetens skull  valt  att  presentera dessa under olika
rubriker. 

Inledningsvis  redogör jag för de teman som återfunnits  i  diskussionen
kring  ordningsreglerna  och  därefter  diskussionen  runt  själva  betygen  i
uppförande och ordning.
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Teman i diskussionen kring ordningsreglerna
          ·  Kritiken  mot  läroverkens
ordningsregler riktades i synnerhet mot den paragraf i läroverksstadgan som
gav rektorer och kollegier att själva utfärda lokala ordningsregler. Tidigare
hade dessa varit tvungna att godkännas av Skolöverstyrelsen men sedan 
fanns inte längre något sådant krav (, ). Skolorna kunde alltså
själva  bestämma  vilka  ordningsregler  vars  överträdande  skulle  kunna
medföra  en  sänkning  av  uppförande-  eller  ordningsbetyget.  Ordnings-
reglerna  kritiserades  på  två  punkter;  dels  för  att  de  sträckte  sig  till  att
omfamna elevernas uppförande utanför skolan men först och främst för att
de ansågs både gammalmodiga och omåttligt rigorösa.  Expressen listar t.ex.
förbud mot att »...vistas utomhus utan anledning efter visst klockslag...«, och
förbud för kvinnliga elever att  »...bära långbyxor och använda kosmetiska
medel...« (,  ).  I  en  insändare  kritiserar  avsändaren  »-årig
gymnasist« ordningsregler  som  förbjuder  elever  att  »...bevista  offentliga
danstillställningar utan rektors medgivande...« och att »...vistas utomhus vid
en sen tidpunkt...«, och anser (ironiskt) att  »...man måste faktiskt beundra
Kungl.  Skolöverstyrelsen som så ståndaktigt har lyckats bevara  -talets
konservativa uppfattningar om ungdomens fostran...« (, b). 

   · Från pedagoghåll försvarades ordningsreglerna
med  stöd  utifrån  den  egna  expertisen  och  yrkeserfarenheten.  Ett  åter-
kommande tema i pedagogernas försvar av de lokala ordningsreglerna gick
ut på att det i första hand var  föräldrarnas önskan att bibehålla dessa. I en
debattartikel skriver en pedagog att »...man lär nog få finna sig i olika lokala
förhållanden så  länge  föräldrarna  ber  lärarna  om  det...« (, ). 

I  en annan debattartikel  hänvisar  författaren till  sin  -åriga erfarenhet
som rektor då han beskriver hur ett läroverkskollegium, under en debatt med
föräldraföreningen hade föreslagit att avskaffa ordningsreglerna med resul-
tatet att »...föräldrarna för allt i världen ville ha kvar utegångsförbuden efter
visst klockslag, ty annars kunde föräldrarna inte få barnen hem i rimlig tid...«
(v, ). Föräldrarnas angelägenhet om att  låta skolan bära fostrans-
ansvaret över ungdomarna även under fritiden framkommer även i följande
debattartikel:

Många lärare och rektorer kan nog vittna om tacksamma föräldrar,  som
uttalat  sin  tillfredställelse  över  att  deras  barn  genom  just  skolans
ordningsföreskrifter hindras  från  ett  för  såväl  deras  studier  som  andliga
hälsa riskabelt liv på danshak och spritrestauranger. Ibland har man t. o. m.
intrycket,  att föräldrar  vädjat  till  skolan om hjälp mer än som kan vara
nödvändigt. Men föräldrarna tycker sig inte kunna klara problemen själva,
och  då  är  både  skolstadgar  och skolledare  bra  att  ha  (v,  a,  min
kursivering).
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Fostransansvaret  framställs  här  som  något  som  delas  av  föräldrarna  och
skolan och då föräldrarna inte klarar av sin del så faller ansvaret på skolan att
upprätthålla denna samverkande helhet. De lokala ordningsreglerna kunde
följaktligen motiveras som ett legitimt disciplinmedel och som en del av ett
samhälleligt fostransansvar.

Teman i diskussionen kring betyg i uppförande och ordning
»      «  ·  Det  mest  dominerande  temat  i
materialet, och som återkommer i samtliga genretyper är att ett sänkt vitsord
i  uppförande  och  ordning  beskrivs  som ett  »straff«,  en  uppfattning  som
främst  hörde  samman  med den  informationsgivande  funktionen  i
avgångsbetyget. I terminsbetyget riktade det sig till eleven och föräldrarna
och  kunde  motiveras  som  piska  och  morot,  och  som  uppmaning  till
förbättring. I avgångsbetyget var det inte längre möjligt att påverka och både
den  motivationshöjande  och  disciplinbevarande  funktionen  uteblev.  Kvar
fanns  enbart  information  som i  praktiken  vände  sig  till  framtida  arbets-
givare,  och  ett  nedsatt  betyg  i  uppförande  och  ordning  ansågs  kraftigt
försämra elevens framtidsutsikter i form av möjligheter till högre studier och
anställningsmöjligheter.

Våra skolor är ju i alla fall avsedda att hjälpa  eleverna på deras fortsatta väg
ut i livet; vad skall man väl då säga om att en elev, som kanske uppoffrat 
år  på  skolstudier,  slutligen  får  avgå  med ett  betyg,  som i  stället  för  att
rekommendera  den  unge  till  en  anställning  rent  av  kan  avskräcka  en
arbetsgivare från att ge den sökande en chans? (, )

Men då  kritiken  mot  uppförande-  och  ordningsbetygen  grundades  i  den
livslånga giltighet som ett avgångsbetyg bestod i kunde ett liknande resone-
mang  tillämpas  på  kunskapsbetygen,  vilket  författaren  till  följande  ledar-
artikel tar upp:

Med  viss  rätt  kan  sägas,  att  straffet,  oberoende  av  förseelsens  art,  blir
alldeles för hårt genom att ingraveras i ett dokument som vederbörande bär
med sig och får visa upp till livets slut. Å andra sidan gäller detta också om
allt  annat  som  förekommer  på  avgångsbetyget,  och  dåliga  betyg  och
kunskapsämnena kunna vara alldeles lika genererande för en f.d. elev (v,
). 

»   « · Uppförande- och ordningsbetygen skiljde sig
visserligen  ifrån  kunskapsbetygen  på  en  viktigt  punkt.  Till  skillnad  från
kunskapsbetygen så hade alla elever redan från början högsta betyg i både
uppförande och ordning och en sänkning kunde därför få karaktären av ett
straff.  Att  ett  sänkt  betyg  i  uppförande  och  ordning  benämndes  som en
»prickning« var ett vanligt uttryck. Eftersom ett utfärdat betyg i regel aldrig
gick  att  ändra  så  var  det  dessutom  en  »prickning  för  livet«. Det  sänkta
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betyget ansågs begränsa elevens framtid i en sådan grad att det jämfördes
med ett juridiskt straff. Betraktat som sådant föreföll det oproportionerligt i
förhållande till  »brottet« då »...förseelser som är mycket allvarligare än de
som  förekommer  i  skolorna...«, i  domstolen  kunde  bestraffas  med
»...villkorlig (och därigenom hemlig) dom...« (, ). 

I  de  tidningsklipp  som  utgör  studiens  kompletterande  material  görs
straffjämförelsen  första  gången    i  en  artikel  där  Sigurd  Åstrand,  i
samband med försöksverksamheten vid Ängby Läroverk,  påpekade att  ett
sänkt uppförandebetyg »...följer eleven på ett liknande sätt som en dom för
en  brottsling..«  (,  ).  Användandet  av  ord  och  begrepp  hemma-
hörande  i  en  juridisk  diskurs  öppnade  upp  för  nya  metaforiska
artikulationer. Det sänkta betygen benämndes som en »prickning för livet«,
pedagoger och rektorer kallades för »domare« och »åklagare«, lärarkollegiet
för »domstol« och skolan jämfördes med en »juridisk institution«. 

Över huvud taget är det ju så, att skolans rättskipning i så måtto skiljer sig
från samhällets, att domförfarandet är tämligen summariskt. Den anklagade
hörs väl sällan av någon annan än åklagaren, som därefter delat i domslutet
eller själv dömer, och något försvar i egentlig mening förekommer inte och
än mindre någon försvarsadvokat. Det är ett av de tungt vägande skälen till
att sedebetygens aktier f.n står mycket lågt (, , min kursivering).

»  « ·  Radiodiskussionen den   januari  medförde att
debatten om uppförande- och ordningsbetygen ägnades mer utrymme även i
pressen i form av referat av radiodiskussionen. Några av de uttalanden som
fälldes i radio gav även upphov till en serie debattartiklar i dagstidningarna. 
Även i radion drogs paralleller mellan skolans betygsättningspraktiker och
rättsväsendet.  Särskilt ett av de uttalanden som fälldes i radion, av en av de
medverkande studenterna, fick stor genomslagskraft  och återgavs i  Afton-
bladets referat:

»Det är vidare ytterst sällan som eleven får närvara vid det kollegium som
skall döma honom. Han får i regel ingen chans att försvara sig innan domen
faller. Det är inte fair play« (, ).

I en annan debattartikel i Dagens Nyheter förnekar en pedagog påståendet att
eleven »döms ohörd« genom att beskriva den procedur som föregår ett sänkt
uppförandebetyg och där en dialog mellan lärare och elev tillhör rutinerna.

En gymnasist  talade  »upprörd« om att  eleven döms ohörd.  Jag har som
lärare aldrig hört talas om, än mindre varit med om, att det har gått till på
det viset. En lärare som vill föreslå sänkt uppförandebetyg får sannerligen
ha skött förundersökningen ordentligt. Rektorns första fråga är: Har fröken
talat med pojken? Har fröken talat med flickan? Har läraren inte det, så har
han satt en ordentlig prick på sig, och en skolchef är absolut inte nöjd med
ett sådant fumligt handlag (, ).
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Ett  direkt  svar  till  den citerade  debattartikeln,  undertecknad en hovrätts-
president, utgjorde det sista inlägget i ledet av debattartiklar som följde som
reaktion på den radiosända debatten. 

Ni säger att en klassföreståndare som vill  »föreslå sänkt uppförandebetyg«
måste  ha  »skött  förundersökningen« ordentligt,  vari  ingår  att  tala  med
pojken. Om vi skall röra oss med termer från straffprocessen, så betecknar
Ni med de citerade uttrycken själv klassföreståndaren som åklagare. Skulle
någon vid domstol  dömas utan att  vara hörd av annan än åklagaren,  så
kallas det att dömas ohörd (, b). ovan

Replikväxlingen visar hur en och samma formulering –  »dömas ohörd« –
ger utrymme för skilda och konkurrerande artikuleringar.  Betraktat utifrån
en pedagogisk diskurs får formuleringen en viss innebörd och ur en juridisk
diskurs en helt annan. Tecken som tyder på att den juridiska artikuleringen
kring huruvida en elev som tilldelas sänkt uppförandebetyg  »döms ohörd«
var  på  god väg att  etableras  som oemotsagd och  självklar  och på så sätt
uppnå hegemoni,  återfinns i  referaten av den diskussionskväll som hölls i
Folkskoleseminariet i Stockholm den  februari  . I en artikel i  Dagens
Nyheter märkt med rubriken Pedagog vill  lära metoder av domare beskrivs
hur en hovrättsassessor ska ha  »...suttit med och läst högt ur sin lagbok...«
(, ). Följande citat är hämtat från Expressens referat av samma möte:

Men ingen kom på att en domstol t.ex. låter den åtalade försöka försvara sig
själv eller med hjälp av en advokat. En elev som anklagats för något har
ingen chans att komma i direkt kontakt med det dömande kollegiet och få
sina  synpunkter  framförda.  Hovrättsassessor  John  Wellander  visade  att
skolan har mycket att lära från polisen och domstolarna (, , min
kursivering).

     ·  I  skuggan  av  den  medieskandal  som  uppstått  i
samband med Skarafallet märktes från pedagoghåll redan i ett tidigt skede en
vilja  att  försvara  lärarnas  legitimitet  som  trovärdiga  betygsättare.  Detta
skedde dels genom att påpeka felaktigheter i  medias rapportering om vad
som  i  praktiken  föranledde  ett  sänkt  uppförandebetyg.  I  en  insändare  i
Aftonbladet  avfärdar en pedagog uppfattningen att betygsättningen »...är en
sådan lättvindig process som så många tycks tro...« och framhäver istället hur
betyget »...alltid sätts efter moget övervägande...« (, ). 

Kritik riktades också mot påståendet att enstaka företeelser kunde leda till
ett sänkt uppförandebetyg med hänvisningen att uppförandebetyget i själva
verket  var  en  sammanfattning av  elevens  uppförande  sett  ur  en  längre
tidsperiod som omfattande flera terminer. Då betyget motiverades som en
samlad bedömning av elevens beteende under en lång tidsperiod så fick det
karaktären av ett rättvist betyg, snarare än ett straff.
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I den debatt, som den senaste tid förts i pressen och nu senast i radio om
sedebetygen,  synes man ha varit  okunnig om gällande bestämmelser för
uppförandebetygen  i  elevernas  avgångsbetyg,  varför  jag  anser  att  ett
påpekande är på sin plats. Skallet mot sedebetyget har främst riktat sig mot
den orättvisa det innebär för elev, att en enstaka förseelse under skoltiden i
så fall kommer att följa vederbörande hela livet. Det är fullkomligt felaktigt.
Att den stora allmänheten ej känner till rätta förhållandet är förklarligt […]
endast om en elev under flera terminer i rad haft sänkt sedebetyg, kommer
detta fram i avgångsbetyget, och då synes det mig vara ganska berättigat
(v, ).

»«  ·  Påståendet  att  ett  sänkt  uppförandebetyg
utgjorde  en  rättvis  bedömning  av  en  elevs  uppförande  förutsatt att  det
speglade elevens uppförande under en längre tidsperiod stod sig dock inte
oemotsagd.  Genom  att  hänvisa  otillfredsställande  beteenden  och  sänkta
betyg  till  faktorer  bortom elevens  kontroll  kunde en sänkning av betyget
svårligen försvaras även då det utgjorde en samlad bedömning av en lång
tidsperiod. Nedanstående citat är hämtat ur en insändare som är ett direkt
svar  till  ovan  citerad  debattartikel.  Författaren  anser  att  ett  sänkt
uppförandebetyg inte är berättigat ens i de fall då en elev under en längre tid
uppvisat ett otillfredsställande beteende: 

Det visar sig ju ständigt att elevens  uppföranderubbningar  har sin grund i
miljön […] är det inte att taga på sig ett för stort ansvar att förse en ung
människa med etiketten  »varning för opålitlighet«, då han många gånger
formats av yttre omständigheter, varöver han inte råder? (v, , min
kursivering).

Begreppet  »uppföranderubbningar«  ligger  nära  begreppet  »beteende-
rubbningar«,  som  var  ett  av  de  medicinskt  och  psykologiskt  präglade
begrepp som genomsyrade agautredningens interna skrifter,  protokoll  och
slutgiltiga  framförande  till  -års  skolmission  (Qvarsebo  ,  ).
Skolmissionen utgjorde ett skifte i hur man betraktade disciplinbrott inom
skolan och därmed hur dessa skulle bemötas. Samma disciplinproblem som
tidigare rubricerats  som något  eleven kunde hållas  moraliskt  ansvarig  för
såsom  »oförskämdhet«,  »elakhet«  och  »vanartighet«  betraktades  i  aga-
utredningen  som  sjukdomstillstånd  och  patologiska  avvikelser  för  vilka
eleven  inte  kunde  hållas  personligt  ansvarig.  Dessa  sammanfogades  nu  i
rubriker som »beteenderubbningar« och »psykolabilitet« (Ibid, ). 

Denna  kunskapssyn  hänvisade  aldrig  till  någon vetenskaplig  forskning
utan utgjorde en »...retorisk legitimering där begreppet psykologi signalerade
att man byggde på moderna och vetenskapliga kunskaper om människan...«
(Ibid, ). De diskurser som artikulerades i mediedebatten om uppförande-
och ordningsbetygen kan även jämföras med en miljöorienterad diskurs som
i likhet med den individualpsykologiska diskursen utgick från att eleven inte
kunde  ställas  som moraliskt  ansvarig  för  brister  i  uppträdandet  då  dessa
förklarades genom  faktorer som arv och miljö (Ibid, -). 
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Av referaten framkommer att åberopandet av såväl inre och yttre faktorer
som grund för sänkta uppförandebetyg också skedde i  diskussionsmötet i
folkskoleseminariet  i  Stockholm  den    februari. De  elevgrupper  som
vanligtvis  fick  sänkt  uppförandebetyg  pekades  ut  som  »...de  labila...«,
»...skilsmässobarnen och andra barn med trassel därhemma« samt de som
saknade studiemotivation men tvingades att gå i skolan av »...föräldrar med
missriktade ambitioner...«. Slutsatsen blev att »...ingen av dessa kategorier var
förtjänt  av  ett  sänkt  uppförandebetyg...«  (v,  ).  Ett  liknande
resonemang  låg  även  till  grund  för  Sigurd  Åstrands  motivering  av  sitt
pionjäruppdrag att avskaffa uppförandebetygen då han i samband med den
inledande försöksverksamheten vid dåvarande Ängby läroverk  nämnde
den skadliga inverkan ett  sänkt uppförandebetyg kan ha på elever  »...vars
uppförande  kan  vara  betingat  av  neuroser  och  speciellt  dålig  hem-
miljö...«(, ). 

Som Qvarsebo uppmärksammar så krävde detta synsätt ett öppnande för
nya och annorlunda metoder att komma till rätta med disciplinära problem
och därmed ett  avbrott  från traditionella  och auktoritära fostransmetoder
som tillrättavisningar, varningar och hot (Ibid, ).

Summering och reflektioner

Jag har i denna studie ringat in en period,  som inföll runt årskiftet  -,
då  uppförande-  och  ordningsbetyg låg  högt  på  mediernas  dagordning.
Diskussionen pågick i  såväl kvälls- och dagstidningar som i  radio och på
skolmöten. Underlaget för denna studie inbegriper texter hämtade från dags-
och  kvällstidningar  men  analysen  berör  även  diskussioner  som  pågick
utanför dessa såsom  de  kom  till  uttryck i  pressen  i  form  av  referat  och
citeringar och syftningar. 

Diskurser i debatten
Några  av  de  frågor  som  denna  studie  försökt  besvara  handlade  om  hur
uppförande-  och  ordningsbetygen  konstrueras  i  de  undersökta  medie-
texterna samt vilka  diskurser  som artikuleras i  talet  om uppförande- och
ordningsbetygen. Genom en tematiskt utformad kritisk diskursanalys har jag
ringat  in  återkommande synsätt  och föreställningar  som präglar  de argu-
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menterande texterna. Det mest dominerande temat som jag funnit är hur
sänkta uppförande- och ordningsbetyg konstruerades som ett  straff genom
att länka till en juridisk diskurs med hjälp av metaforer, liknelser och ordval. 

Straffliknelsen berörde  fler  aspekter  av  betygen.  Dels  så  konstruerades
själva det sänkta betyget som ett livstidsstraff genom att jämställa det med en
juridisk  dom.  Men  även  rutinerna  vid  själva  betygsättningsförfarandet
jämfördes med den praxis som styrde den juridiska straffprocessen. Detta
skedde genom att låna in rättsterminologiska begrepp ur en juridisk diskurs.
Ett  exempel  är  hur  formuleringen  »dömas ohörd« placerade  de  praktiker
som gällde  vid betygsättandet  i  olika  tolkningsramar beroende på  om de
beskrevs ur en pedagogisk eller juridisk diskurs. 

Begreppet »straff« rymdes visserligen inom en pedagogisk diskurs i form
av  exempelvis  kvarsittning  eller  tillfällig  avstängning  från  studier.  Men
genom att länka till en juridisk diskurs med hjälp av metaforer och liknelser
så avfärdades det sänkta uppförande- och ordningsbetyget rent retoriskt som
ett legitimt pedagogiskt straff. 

Med  koppling  till  Landahls  distinktion  av  lärarens  smutsiga och  rena
dimensioner så kan den betydelseförskjutning, som skedde genom att tala
metaforiskt om betygsättandet med hjälp av rättsterminologiska begrepp och
termer,  betraktas  som  en  diskursiv  förpassning  av  uppförande-  och
ordningsbetygen från läraryrkets rena dimensioner till de smutsiga dimen-
sionerna  som  överskrider  lärarens  kompetens-  eller  ansvarsområde. En
liknande jämförelse kan göras med de diskurser som lånade element ur vad
som i tidigare forskning av efterkrigstidens skolreformer benämns som en
miljöorienterad- samt  individualpsykologisk  diskurs.  Genom  dessa
betraktades ett  otillfredsställande uppförande i skolan som ett symptom på
faktorer  som  arv  och  miljö.  Ur  ett  sådant  synsätt  så  placerades  alltså
lösningen på problemet bortom lärarnas kompetensområde. Det var istället
inom andra expertisområden såsom läkarvården och psykologin, som den
rätta kunskapen fanns för att komma till rätta med »uppföranderubbningar«.

Från pedagoghåll riktades kritik mot vad som beskrevs som en verklig-
hetsfrånvänd mediebild av skolan, och en samstämmig syn grundad i egen
expertis och yrkeserfarenhet på varför uppförande- och ordningsbetyg och
skolans  ordningsregler  var  pedagogiskt  motiverade  lades  fram.  Ett  sänkt
betyg byggde, tvärtemot vad medierna skrev, inte på enskilda händelser utan
speglade i själva verket elevens beteende under en längre tidsperiod.  Skolans
ordningsregler,  som  gällde  elevens  uppförande  såväl  under  skoltid  som
under  fritiden,  försvarades  även  från  pedagoghåll  genom  att  hänvisa  till
målsmännens uttryckta önskan om att bevara dessa som ett  medel för att
kunna förhindra att deras barn förde ett riskabelt leverne under fritiden.
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Från nyhetshändelse till allmän debatt
Debatten  om uppförande-  och  ordningsbetygen  uppstod  i  samband  med
nyhetsreportage  om  enskilda  fall  av  sänkta  uppförandebetyg,  och  då  i
synnerhet det s.k.  »Skarafallet«. Fokus kom dock redan i ett tidigt skede att
breddas från att  handla om de specifika fallen till  att  dessutom omfamna
skolans ordningsregler och uppförande- och ordningsbetyg rent generellt. En
ledare  i  Stockholmstidningen skriver  t.ex.  att  »...den  livliga  debatt  om
läroverkens ordningsregler och sedebetyg, om uppstått efter de i detta laget
riksbekanta Skara- och Kirunafallen var välbehövlig...« (, ) och i en
ledare  i  Svenska  Dagbladet beskrivs  samma fall  ha  »...väckt  allmänhetens
intresse för denna sida av skolans verksamhet […] de har  givit anledning till
en diskussion som emellertid berör inte bara de enskilda fallen utan också
uppförandebetygens vara eller icke vara» (v, ). 

Utöver att utgöra själva startskottet för den allmänna debatten så bildade
nyhetsrapporteringen även bakgrund och kontext åt debatten. Nyhetsbevak-
ningen färgades av de dramaturgiska berättartekniker som (lite tillspetsat)
kan  sägas  bottna  i  mediernas  sensationslystnad  i  en  konkurrensdrabbad
bransch, vilket medför att vissa perspektiv och vinklar är mer gångbara än
andra. 

Den bild som målades upp i medierna var ensidig och uteslutande kritisk
mot betygen, och  utgjorde en negativ tolkningsram till debatten. Händelser,
fenomen och  föreställningar  ur  nyhetstexterna  bildade  underlag  för  olika
aktörers argumentation i den allmänna debatten. Att så var fallet även i de
debatter som pågick utanför medierna framgår av tidningarnas återgivningar
av dessa. I ett sammandrag av radiodebatten om uppförande- och ordnings-
betygen  nämns  bl.a.  att  »...Skarafallet  har  visat  hur  den  oskyldigaste  av
bagateller […] förvandlas till ett svårt brott på pappret...« (, ), och
i en rapport från ett  av de diskussionsmöten som hölls på Kungsholmens
läroverk avslöjas att »...litet varstans skymtade rektorn i Skara och kravet på
enhetliga normer beträffande ordnings- och sedebetygen...« (v, ).

Medierna som utbildningspolitiska aktörer
En annan fråga som denna studie försökt besvara var vilken funktion och
betydelse medierna hade för debatten. Mitt resultat visar att medierna själva
orsakade och präglade debatten. Därmed bekräftas mediernas betydelse och
funktion  som  utbildningspolitiska  aktörer  i  den  undersökta  debatten.
Studien  kan  dock  inte  säga  någonting  om  vilken  utsträckning  medierna
påverkade  slopandet  av  uppförande-  och  ordningsbetygen  då  det  skulle
krävas en helt annan typ av material och detta är inte mitt syfte. Frågan är
dock berättigad och även samtida  ställde  sig  undrande huruvida  »...Skol-
överstyrelsens åtgärd att nu framlägga förslag i ärendet hör samman med den
uppmärksammade diskussion om betygen i  uppförande och ordning som
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pågått den senaste tiden...« (Svensk Skoltidning /-, ). I den narrativ
som kännetecknar medieskandaler är utkrävandet av skuld av politiker och
makthavare en central komponent. De som anses skyldiga ställs till svars och
får en mer eller mindre symbolisk dom (Kroon , ). Skarafallet slutade
t.ex.  med  att  Skaraflickorna  fick  upprättelse  genom  att  Skolöverstyrelsen
återställde flickornas betyg till det högsta och rektor Holmstedt blev anmäld
till  .  Så  i  och  med att  ansvarsfrågan  breddades  från  att  handla  om de
enskilda pedagogerna till skolan som institution väcks oundvikligen frågor
kring graden av mediernas makt som utbildningspolitiska aktörer i en sådan
process av skuldutmätning.

Det  faller  som  sagt  utanför  denna  studies  ramar  att  påpeka  orsaks-
samband mellan mediedebatten och det politiska beslutet. Men genom att
undersöka vilka  bilder,  idéer,  föreställningar  och myter  som cirkulerade i
samhället – i och genom medierna –  och som präglade den dåtida synen på
uppförande- och ordningsbetyg, hoppas jag kunna begripliggöra och skänka
fördjupad  förståelse för de motiveringar som  Skolöverstyrelsen angav i sin
promemoria till varför betygen slopades. Som nämndes i bakgrundsavsnittet
så motiverades avskaffandet dels av de »....långtgående konsekvenser, som ett
sänkt uppförande- eller ordningsbetyg i ett avgångs- eller examensbetyg för
eleven  kan  medföra  för  framtiden...«.  Denna  motivering kan  förstås  mot
bakgrund  av  hur  uppförandebetygen  i  medierna  konstruerades  som  »en
prickning för livet«, och ett »livstidsstraff«. 

Den  andra  formuleringen  som  Skolöverstyrelsen angav  pekade  på
»...svårigheterna  att  finna  enhetliga  principer  för  betygens  sättande  samt
därmed  följande  risker  för  orättvisor...«  (.f.. /,  ).  Denna
formulering kan först och främst sättas i relation till medierapporteringen av
enskilda  fall  av  sänkta  betyg,  där  lärare  och  rektorer  framställdes  som
gammalmodigt  auktoritära maktutövare som godtyckligt  kunde formulera
egna lokala ordningsregler. Men den kan också förstås mot bakgrund av hur
processen som föregick ett sänkt uppförandebetyg föreföll både orättvis och
otillräcklig jämfört med den juridiska straffprocessen. Till skillnad från den
sistnämnda hade eleven ingen försvarsadvokat och kunde därför betraktas
som »dömd ohörd«.
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