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Abstract 

This paper will discuss the proposed reintroducing of a final degree in upper secondary 

school. In a public government inquiry that was released in March 2008 a proposal about 

reintroducing a final degree in upper secondary school was presented. A final degree has not 

been a part of the upper secondary school science 1968. Why was the system with a final 

degree abounded and why do the government want to reintroduce it? 

 

Research in pedagogy has through the years presented numbers of theories about assessment. 

In last decades a great part of the discussion has been focused on formative assessment. In 

formative assessment the assessment is used as a pedagogy tool. The purpose is to help the 

student develop their learning process and to learn to work independently. The contrary to 

formative assessment is assessment which only purpose is to summarise and control the level 

of knowledge a student possesses. 

 

The public government inquiry that led to abolish of a final degree in upper secondary school 

in 1968 shared many thoughts with theories about formative assessment. Forty years later the 

government has grown sick of all the formative assessment, which they think has led to a 

“muddled” school. The public government inquiry presented in 2008 wants to reintroduce a 

final degree and create a school where the student’s knowledge is orderly controlled and 

summarised.    
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Inledning 

Idén till den här uppsatsen har växt fram efter att ha lyssnat till den senaste tidens skoldebatt. 

Nuvarande regering uppfattar jag som aktiv i skolfrågor och de har presenterat många idéer 

om utveckling och förbättring i skolan. Som blivande lärare funderar jag mycket kring vad det 

är för skola jag kommer att arbeta i och vad förnyelsen kommer att innebära för mig och alla 

andra inom skolan.  

 

Skolan ska förnyas och förbättras. Gymnasiet är inget undantag och våren 2008 presenterade 

gymnasieutredningen, på uppdrag av regeringen, Framtidsvägen –en reformerad 

gymnasieskola. Bland mycket annat föreslås att en examen ska återinföras 1. Examen har inte 

funnits i Sverige sedan 1968, den avskaffades samtidig som betyg i ordning och uppförande.2 

Kanske är återinförandet av examen ett tecken i tiden. Hur förnyande är egentligen de förslag 

som ska förnya skolan?  

 

För att förstå en helhet kan det löna sig att titta på och analysera en vis del och kanske kan 

idéerna där ge svar om genomgående tankar för helheten. I uppsatsen analyseras närmare 

förslaget om återinförandet av examen i gymnasieskolan. Idéerna bakom återinförandet ställs 

mot idéerna som stod bakom avskaffandet av examen i gymnasiet. Vilka idéer om skolan är 

liknande 1968 och 2008 och vilka idéer skiljer nutiden från 40 år tillbaka i tiden? 

 

Undersökningen kan vinklas åt flera håll och sättas in i så väl politiska som historiska 

kontexter. Jag har valt att titta på innehållet utifrån pedagogisk forskning. Vilka tankar om 

bedömning, skolan och kunskap lyftes fram på 1960 talet och vilka verkar ha influerat 

skolpolitiken 2008? Om möjligt skulle det vara intressant att se vilken av de två stora 

gymnasieutredningarna som ligger närmast den pedagogik som tas upp på lärarprogrammet.  

 

  

                                                           
1 SOU 2008:27. S15 
2 Hartman, 2006. S37 
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Bakgrund 

 

Examens historia 
Det var under 1800-talets första hälft som en skola liknande gymnasiet började ta sin form. 

Examen organiserades vid universiteten och skulle kunna liknas vid dagens högskoleprov.3 

1862 utredes examensfrågan som system fick mycket kritik. Rådande examensform 

anklagades för att vara summarisk och ytlig. Ett nytt system för examen antogs, både 

muntliga och skriftliga prov skulle avläggas. Examen organiserades nu inom gymnasiets 

ramar och övervakades av utomstående censorer. 1864 tog det första studenterna denna ”nya” 

examen, 81 av 87 godkändes.4 För de som inte godkändes fanns möjlighet till omprövning. 

Det var även möjligt att ta en partiell studentexamen, alltså en examen som endast omfattade 

vissa ämnen. Var man särskilt bra i ett ämne kunde examen avläggas tidigare i endast det 

ämnet.5 1968 avskaffades examen och nu, 40 år senare, är den åter aktuell6. Men att examen 

kommer tillbaka i sin gamla form är föga troligt. Främst som det är något fler än 87 som 

aspirerar på att genomföra gymnasiet idag.  

 

Skolpolitik då 
I början av 1960-talet satt Socialdemokraterna vid makten, Tage Elander var statsminister och 

Ragnar Edenman ecklesiastikminister.7 Det gick bra för Sverige, landet befann sig i en 

högkonjunktur och skolpolitiken var viktig i utvecklandet av det demokratiska samhället. 8 

Efter andra världskriget hade det tillsats en skolmission med bla Alva Myrdal. Skolan skulle 

reformeras och den nya skolan skulle motverka att totalitära och odemokratiska krafter åter 

skulle kunna ta fäste i samhället. Skolan skulle bli demokratisk och alla skulle få tillgång till 

utbildning. Grundskolereformen genomfördes och med den en ökade antalet elever i 

skolsystemet väsentligt.9 Grundskolans genomförande ställde helt nya krav på gymnasiet och 

1960 tillsatte Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet en utredning rörande den 

gymnasiala utbildningen. I juli 1963 presenterade utredningen sitt betänkande, utredningens 

förslag presenteras närmare i undersökningen.10  
                                                           
3 Hartman. 2006. S. 34,35 
4 SOU 1963:42 S. 582,583 
5 SOU 1963:42 S. 584 
6 Hartman. 2006. S.37, S.O.U 2008:27 S.35 
7 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/164053 2008-12-16 
8 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/artikel/321089?i_whole_article=true 2008-12-17 
9 Hartman 2005 S.50,51 
10 SOU 1963:42 
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Skolpolitik nu 
Första februari 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredare för att granska gymnasiet 

och för komma med förslag om förändring och förbättring. Utredningens slutdatum var satt 

till den 31 mars 2008 och i mars i förra året överlämnade utredningen sitt slutbetänkande, 

Framtidsvägen –en reformerad gymnasieskola.11 Regeringen som tillsatt utredningen var en 

flerpartisregering bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna. Skolminister var Folkpartiets Jan Björklund, nu utbildningsminister.12  

 

Denna borgliga regering efterträtte en socialdemokratisk minoritetsregering som suttit i åtta år 

vid makten. Den socialdemokratiska regeringen hade också haft stora planer på att reformera 

gymnasiet. 2003 kom en parlamentarisk utredning, Åtta vägar till kunskap, som föreslog stora 

förändringar i skolan. Främst skulle yrkesutbildningen närma sig de studieförberedande 

utbildningarna. Specialisering mot ett yrke skulle ske successivt under utbildningen och mer 

plats lämnas för en bred allmän utbildning. Utredningen var inte populär och få av förslagen 

kom med i den proportion om en reformerad gymnasieskola som las fram 2004. Proportion 

om en reformerad gymnasieskola hade vissa spår från den parlamentarisk utredning, Åtta 

vägar till kunskap, men förändringarna var inte alls lika omfattande. Skolverket fick i uppdrag 

att förbereda implementeringen av vad som kom att kallas Gy 2007. Men någon 

implementering blev aldrig av. Den borgliga flerpartisregeringen som tag över makten hösten 

2006 började med att riva upp Gy 2007 och tillsätta sin egen utredning om en reformerad 

gymnasieskola, Framtidsvägen –en reformerad gymnasieskola.13Utredningens förslag 

presenteras närmare i undersökningen. 

 

Gymnasiet nu och då 
Gymnasiet är ett väsentligt begrepp i uppsatsen. Nedan görs ett försök till förklaring av vad 

begreppet innehöll 1964 och vad det innehåller 2008.  

 

I den del av gymnasieutredningen 1964 som jag tagit del av och som diskuterar hur studierna 

ska avlutas innefattas de högskoleförberedande programmen och vad som tidigare benämnds 

som fackskola. Det fanns två typer av fackskola, handelsgymnasiet och tekniska gymnasiet, 

                                                           
11 SOU 2008:27 
12 http://www.regeringen.se/sb/d/7384/a/70320 2008-12-03 
13 SOU 2008.27 S. 220, 227 
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båda dessa blev nu del av det allmänna gymnasiet.14 Handelsprogrammet och tekniska 

programmet var båda yrkesförberedande utbildningar, men som även gav grundläggande 

behörighet till universitet.15 Utanför det allmänna gymnasiet stod en rad yrkes skolor. Det 

fanns centrala verkstad och yrkesskolor som bedrevs av landstinget. De centrala 

yrkesskolorna gav yrkesutbildning inom vårdyrket. Den största yrkesutbildningen bedrevs av 

kommunala yrkesskolor, med verkstads, handels och hemtekniska utbildningar. Man kunde 

även gå vid en enskild yrkesskola och då välja mellan bla kontor, skönhetsvård eller hushåll. 

Stora företag bedrev också egna yrkesutbildningar, oftast avlönade.16 1970 samlades alla 

dessa linjer under ett tak och ett nytt gymnasium skapades.17 Många utredningar och 

proportioner har följt sedan dess. 2008 är dock gymnasieskolan fortfarande en skolform som 

rymmer både studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar. De yrkesförberedande 

har dock fått stora inslag av teoretisk undervisning och leder idag till allmän behörighet för 

högra studier.18 Hur det kommer att se ut med den saken om nått år är inte så säkert, men det 

är en fråga för en helt annan uppsats. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera idéerna i utredningen som argumenterar för att 

återinföra en examen i gymnasieskolan och de idéer som presenterades i utredningen som 

ledde till avskaffandet av examen. Gymnasieutredningen 2008 jämförs med 

gymnasieutredningen som ledde fram till den reformerade gymnasieskolan 1968. 

Frågeställningar  

Vilka tankar om bedömning lyftes fram på 1960 talet och vilka verkar ha influerat 

skolpolitiken 2008? 
 

Vilka argument hade man för att avskaffa examen och vilka används för att återinföra den? 

 

Hur kan dess idéer analyseras utifrån pedagogisk forskning om formativ och summativ 

bedömning? 

 
                                                           
14 Marklund, 1968. S.26 
15 SOU 163:42 S. 599 
16 Marklund 1968, S.33 
17 SOU 2008:27 S. 217 

 6



Avgränsningar 

Materialet, gymnasieutredningen 1964 och 2008, kräver avgränsningar. Utredningarna är 

omfattande, främst den från 1964, och många administrativa frågor tar stort utrymme. Jag har 

valt att endast titta på de delar som behandlar betyg och bedömning. I dessa avsnitt är 

argumenten för eller emot examen av extra intresse. Jag kommer inte att gå in på de tekniska 

delarna av betyg, jag är alltså inte intresserad av om siffer eller bokstavsbetyg förespråkas. 

Mycket liten vikt läggs vid diskussion mellan relativa och absoluta betyg, även fast skiftet 

tordes haft stora pedagogisk inverkan. Det är helt enkelt en annan diskussion som inte verkat 

ha någon stor inverkan på examens vara eller icke vara. Det som jag vill granska är idéerna 

kring examen och bedömning  och om dessa skiljer sig mellan utredningarna. 

 

Jag har valt att endast analysera det skrivna ordet och tittar bara på befintligt material, inga 

intervjuer förekommer. Jag gör heller inga anspråk på att analysera mottagarens tolkning av 

förslagen i utredningarna. Inga remissvar eller pressmaterial rörande de båda utredningarna 

kommer att beröras. Det skulle kunna vara en annan intressant uppsats, men det finns inga 

möjligheter att rymma detta i denna uppsats. De politiska och historiska kontexterna berörs 

mycket ytligt i uppsatsen och jag har i stället valt att fokusera på hur de förslag som läggs 

fram i de båda utredningarna kan kopplas till pedagogisk forskning. Analys utgår ifrån hur 

jag, som lärarstudent, tolkar två skolutredningar utifrån pedagogisk teori  och det är  

forskarens (min)  tolkning som står i centrum . Jag är intresserad av avsändarens idéer, men 

min analys blir ofrånkomligen en subjektiv tolkning och jag gör inga anspråk på att kunna 

leverera ”sanningen” om vad avsändaren egentligen menat.  

 

Avgränsningen ger  möjlighet att metodiskt titta på det material och stärker chanserna att 

lyckas med en analys. I analysen kommer jag att använda mig av kvalitativ textanalys i forma 

av idéanalys. 

 

Metod  

Metodval är en viktig del i arbetet och avgör till stora delar utformningen. Undersökningen är 

kvalitativ och det som undersöks är två statliga utredningar. Lämpligt är att göra en kvalitativ 

text analys. Valet stod mellan idéanalys och argumentationsanalys, båda kvalitativa 

                                                                                                                                                                                     
18 SOU 2008:27 S. 218 
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textanalyser. Slutligen föll valet  på idéanalys och nedan följer en diskussion om idéanalys  

som analysmetod.   

 

Metoddiskussion 
Idéanalyser kan göras på flera olika sätt. Ett verktyg är att analysera texten utifrån en idealtyp. 

Genom att analysera texten utifrån en idealtyp kan forskaren se vad i texten som ryms inom 

den tänkta idealtypen och vad som hamnar utanför.19 Vill man gör en något friare analys kan 

man använda sig av dimensioner i stället för idealtyper.20 En dimension kan tex. vara elevsyn, 

är elever lata av naturen eller kreativa av naturen? Texten analyseras utifrån en eller fler 

dimensioner. Detta analyssätt lämnar något mer utrymme för tolkning än idealtyperna.21 

Analysen kan även vara ideologikritisk eller idékritisk. Idéer kan vara en politikens drivkraft, 

men de kan också ses som kärnan i den makt politiker utövar.22 Idéerna i politisk text, tex. en 

utredning, analyseras och granska kritiskt. Texten sätts in i ett sammanhang och analysen 

försöker besvara omständigheterna runt textens skapande och vilken verklighet texten gör 

anspråk på att behandla.23  

 

Min metod är, som nämnts tidigare, idéanalys och både dimensioner och viss idékritik 

kommer att användas. Analysen är ligger nära en argumentanalys men eftersom mitt strävan 

är att även se idéerna bakom argumenten är idéanalys det bästa verktyget. En idéanalys kan 

inte vara fri från värderingar och forskarens föreställningar och tolkning lyser igenom.24

 

Tolkning 

I en kvalitativ analys är tolkning väsentlig och avgränsningar nödvändiga för att tydliggöra 

vems tolkning som står i centrum. Fokus kan läggas hos olika berörda parter. Forskaren egen 

tolkning kan stå i centrum och då är hon en speciell mottagare med ett tolkningssyfte och 

tolkningsverktyg. Väljs detta fokus är det viktigt att tydliggöra forskarens förförståelse i 

ämnet.25 Fokus kan även läggas på avsändaren av texten, den eller de som står bakom texten. 

Språket och avsändarens idéer blir väsentliga i tolkningen.26 En omvänd fokusering är att 

                                                           
19 Bergström 2000. S.160 
20 Bergström 2000. S. 162 
21 Bergström 2000. S. 172, 173 
22 Bergström 2000. S. 175 
23 Bergström 2000. S.169 
24 Bergström 200 S.171 
25 Bergström 2000. S. 26,27 
26 Bergström 2000. S.27,28 
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analysera mottagarens tolkning av texten. Vilken förförståelse kan mottagaren tänkas ha och 

vilken position har den gruppen eller individen i samhället. Hur tolkas budskapet av 

mottagaren?27 Analysen kan också fokusera på den diskurs som texten är skapad i. Vilka 

övergripande tankar styr textens innehåll?28

 

Som nämnts tidigare kommer forskarens (min) tolkning att vara utgångspunkten i analysen, 

tolkningen kommer inte att vara helt fri utan förankrad i pedagogisk forskning om 

bedömning.  

 

Material 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är två statliga utredningar, samt 

sekundärlitterattur. Den första utredningen är S.O.U 1963 med bilagor, utredningen är en 

parlamentarisk och framställt av 11 författare. Den andra utredningen är S.O.U 2008 med 

bilagor, utredningen är en enmansutredning. Den sekundärlitteratur som använts för att bättre 

förstå materialet är Gymnasiet –skola i förvandling (1968) av Sixten Marklund.  

 

Forskningsläge  

Betyg och bedömning har en viktig funktion i skolans värld och tar upp stor del av diskussion 

om skolan. Mycket forskning har gjorts på området och nedan följer en redogörelse för hur 

uppfattningen om bedömning ändrats under åren. All forskning på ämnet kan inte tas upp och 

urvalet är gjort för att passa uppsatsens syfte.  

 

I den moderna skolan ( 1900-talet och framåt) har bedömningens uppgift främst varit att 

sortera. Skolan gick från att ha varit för ett fåtal privilegierade till att bli en skola för alla. 

Detta medförde enorma administrativa utmaningar och bedömning och betyg måste 

standardiseras. Genom bla intelligenstester utformades en skola och betygsystem utifrån den 

normalbegåvade eleven. Betygen blev utformade efter normaleleven och kunde användas för 

att mäta hur en elev presterar utifrån normalprestationen.29   

 

                                                           
27 Bergström 2000. S. 29,30 
28 Bergström 2000. S. 32, 33 
29 Petterson. 2007 S. 55-57 
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Under 70-talet växte kritiken mot betyg, många var kritiska mot den kunskapsbedömning som 

skolan sysslade med och vilka social konsekvenser betygen hade. Ett lustfyllt lärande 

förespråkades och betyg och bedömning ansågs inte kunna bidra till den lustfylld skolan.30 På 

90-talet tog forskningen kring betyg och bedömning en delvis ny riktning. Bedömning och 

betyg började ses som pedagogiska verktyg. Nya frågor kring bedömning började dyka upp. 

Hur ska bedömningen vara utformad för att främja lärandet hos elever? Vilka 

bedömningsformer bidrar till den kunskap som beskrivs i läroplanen.  

 

Hur bedömningen ska främja inlärandet tas upp i en rad aktuella böcker som bla används på 

lärarutbildningen. Några exempel är Pedagogiks bedömning (2007)31, Sporre eller otyg –om 

bedömning och betyg (2007)32, Lust- och undervisningsbaserat lärande ( 2004)33. En 

bedömning som främjar lärandet delar många tankar med vad som kallas formativ bedömning. 

Ordet är hämtat från engelskans ”formative assessment”. Roy Sadlers klassiska artikel 

Formative assesment and the design och instructional systems (1989)34  beskriver de 

teoretiska grunderna i formativ bedömning. De böcker som nämnts ovan är bara en del av 

många som influerats av Sadlers (1989) teorier. 

 

Problematiken kring kopplingen mellan lärande och bedömning började dock dyka upp i en 

del forskningsrapporter redan i slutet av 70-talet. I Göteborg fanns en forskargrupp, ledd av  

Ference Marton , som utförde en lång rad studier om inlärning. Resultatet blev boken 

Inlärning och omvärldsuppfattning (1977), boken är fortfarande aktuell i diskussionen om 

bedömning och inlärning.35 Ference Marton är har varit delaktig i många böcker om inlärning 

sedan dess och senaste boken som gavs ut i  Sverige var Learning and aweness (1997)36, 

svensk titel Om lärande. 

 

Teori  

Teorin som kommer att användas utgår i stora stycken från Ference Marton och Roy Sadlers 

teoribyggen. Båda har bidragit med viktiga delar i forskning om bedömning och belyser väl 

                                                           
30 Petterson. 2007 S. 61 
31 Lindström 2007 
32 Petterson 2007 
33 Kullberg 2004 
34 Sadlers 1989 
35 Lindström 2007 
36 Marton 1997 
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de frågor som tas upp i uppsatsen. Annan litteratur som tas upp bygger i stora drag på Ference 

Martons och Roy Sadlers teorier.  
 

Om bedömning 
Det finns uppenbart intressekonflikter inbyggt i ett betygssystem. Intressekonflikten mellan 

betygens urvalseffekt och dess kunskapsmätning tillhör de problem som forskning i 

bedömning lägger vikt vid. Men det finns andra pedagogiska och psykologiska dilemman i 

betygen och dess utformning. Dessa dilemman hör snarare till forskningen om bedömning. 

Forskning i bedömning eller om bedömning utgör varsin gren inom forskning kring 

kunskapsbedömning. Forskning i bedömning ägnar sin kraft åt att utreda hur elevers kunskap 

ska mätas och sammanställas. Forskning om bedömning tittar på bedömning som ett socialt 

fenomen och dess sociala konsekvenser.37 Teorier framvuxna i forskning om bedömning 

kommer att vara väsentliga för uppsatsen medan frågor knutna till forskning i bedömning 

lämnas för andra att studera. Forskning om bedömning är ett brett område som rymmer många 

frågor. De senaste decennierna har frågorna om bedömning som ett pedagogiskt verktyg lyfts 

fram.38  

 

Bedömning 
Vi utsätts ständigt för bedömning, vårt utseende, våra prestationer och våra personligheter. I 

skolan bedöms våra prestationer och hur mycket kunskap vi har i olika ämnen. Att ta reda på 

allt en elev vet om ett visst ämne är svårt och extremt tidsödande. För att ändå kunna bedöma 

elevens kunskap tas stickprov och nedslag görs på det som anses väsentligt i just denna kurs. 

Bedömningen sker på ett begränsat område av kunskapsstoffet. Något annat är kanske inte 

möjligt, men det är väsentligt att förstå att dessa begränsningar ger tydliga signaler på vad 

som är viktigt. Vilken kunskap som räknas och vilken som inte räknas.39  

 

Att vidga kunskapsbegreppet kanske var ett försök att råda bot på just detta.  I läroplanen för 

den friviliga skolformen ( Lpf 94) pointeras att kunskap inte är ett entydigt begrepp. ”Kunskap 

kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

                                                           
37 Petterson. 2007. S. 51 
38 Petterson.2007 S.61 
39 Lindström. 2007 S. 32 
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förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena 

eller andra kunskapsformen.”40  

 

Problematiken löses dock inte genom att endast ändra läroplanen. Det kan  skilja väsentligt 

mellan läroplanens kunskapsbegrepp och den kunskap som testas på proven. De verkliga 

kraven blir de som ställs i proven inte de stora ord som står i läroplanen.41  

 

Bedömning och inlärning 

Kopplingen mellan prov, inlärning och kunskap är problematisk. Prov påverkar i stor grad  

inlärningsprocessen, och detta inte alltid positivt. Kunskap går förlorad eftersom för mycket 

energi riktas mot provet istället för att verkligen förstå och ta till sig det man ska lära sig.42 

Draget till sin spets kan man uttrycka det som medlet för att se om ett visst mål uppnåtts blir 

målet i sig.43 Elever anpassar sin inlärning till proven och de elever som klara sig bäst i skolan 

är de som lyckats förstå lärarens förväntningar bäst.44 Det gäller således att knäcka skolans 

eller kanske en lärares kod för vilken kunskap som räkans och vilken kunskap som aldrig blir 

föremål för bedömning. Elever som anses svag kanske inte har knäckt koden och skolan blir 

”stor”, virrig och meningslös.45

 

Pedagogiks bedömning 

Pedagogisk bedömning kan ses som ett försök att komma bort från en del av problematiken 

kring bedömning och inlärning som nämns ovan. Pedagogiks bedömning syftar till flera saker 

och skiljer sig från tidigare sätt att bedöma i flera avseenden. Det kan beskrivas som strävan 

från bedömning som främst ändvänds för att kontrollera vad eleverna lärt sig mot att  

bedömningen ska befrämja och diagnostisera lärandet. Bedömning ska inte heller vara skilt 

från lärandet utan ska vara parallellt med lärandeprocessen. Bedömningen ska också mer vara 

ett samspel mellan elev och lärare, där de tillsammans bedömer hur eleven ligger till och vad 

som ska bli nästa steg lärande processen.46

 

                                                           
40 Lpf 94. Lärarens handbok. 2004. S.40 
41 Marton 1977. S. 106 
42 Marton 1977. S. 115 
43 Marton 1977. S. 114 
44 Marton 1977. S. 105-107 
45 Lindström 2007. S.1 
46 Lindström. 2007 S. 13 
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Formativ och summativ bedömning 

En viktig del i diskussionen om pedagogisk bedömning är skillnaden mellan formativ och 

summativ bedömning. Summativ bedömning är den bedömning som sker i slutet av en 

inlärningsperiod och syftet är att kontrollera vad eleven lärt sig. Formativ bedömning sker i 

lärandeprocessen och syftet är att stödja elevens lärande.47 Syftet med bedömningen skiljer 

sig tydligt mellan formativ och summativ bedömning och detta påverkar i stor grad dess 

utformande.48  

 

Formativ bedömning ska verka vägledande och hjälpa eleven till lärande och återkoppling  är 

därför väsentligt. Återkoppling är ett begrepp som använts länge inom pedagogisk 

forskning.49 Behaviorismen var länge stark inom inlärningspsykologin och teorier om 

stimulans och respons gav svar på varför vi lärde oss saker. Återkopplingen i sig var väsentlig 

och genom den motiverades lärandet.50  Teorierna om stimulans och respons ligger långt ifrån 

teorierna om formativ bedömning där återkoppling bara är ett första steg i en 

inlärningsprocess.  

 

I formativ bedömning är det viktigaste att återkopplingen ger information som sedan används 

för att utveckla lärandet. Det räcker inte med att ge information om hur en elev presterat man 

måste också använda information till att utveckla lärandet. Information som inte används kan 

enligt en sådan tankegång inte kallas återkoppling.51 Det viktiga är att återkopplingen leder 

till att eleverna förstår vilken kvalité deras arbete har under arbetets gång och att de sedan får 

verktyg att höja kvalitén. Läraren måste också på ett förståligt sätt förmedla vilka kvalitéer 

som förväntas av arbetet.52 Siffror och bokstäver är inte tillräcklig information till en elev om 

vilka kvalitéer den har eller saknar och bedömning i sådan form är inte till någon stor hjälp i 

formativ bedömning.53 Ett av målen för formativ bedömning är att eleven själv ska kunna 

utvärdera sin arbetsinsats och inte hela tiden vara beroende av att läraren guidar från steg till 

steg i lärandeprocessen. För att ha en möjlighet till detta och för att lära sig maximalt måste 

                                                           
47 Lindström. 2007 S. 13 
48 Petterson. 2007. S. 51,52 Lindström. 2007 S.13 
49 Marton 1977. S. 119, Lindström 2007, 15 
50 Marton 1977. S. 119 
51 Sadler 1989 S. 120 
52 Sadler 1989 S. 121 
53 Sadler 1989 S. 127 
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utvärderingen och återkopplingen vara ”på riktigt” och återigen är siffror och bokstäver 

otillräckliga som återkoppling.54  

 

Prov kan både vara formativa eller summativa. Många centralt utarbetade prov används i 

efterhand för att se vad eleverna behöver utveckla i ämnet. Provet främsta syfte behöver alltså 

inte vara att kontrollera elevernas kunskaper utan kan vara att främja deras lärande och kan 

därför kallas formativt.55  

 

Hur ska teorin användas? 
Formativ eller summativ bedömning kommer att användas som en dimension att analysera det 

två utredningarna utifrån. De avsnitt i utredningarna som behandlar bedömning kommer att 

analyseras utifrån kriterier för formativ och summativ bedömning. Kortfattat kan kriterierna 

för formativ bedömning beskrivas som bedömning som använts som ett pedagogsikt verktyg, 

finns med under lärande processen, hjälper eleverna till att förstå sina egna kvalitéer, ger dem 

verktyg att utvecklas och väsentligt för formativ bedömning är även att återkoppling sker på 

ett ”verkligt” sätt och att informationen sedan använts för att utveckla lärandet. För att 

bedömning ska anses summativ ska dess enda syfte vara att summera och kontrollera 

kunskapen hos en elev, bedömning sker åtskild från lärandeprocessen och stor vikt läggs vid 

återkopplingen i sig och mindre vid  vad som sedan händer med informationen som kom 

fram. Hur väl står sig det två utredningarnas förslag gällande bedömning mot ovannämnda 

kriterier?  

 

 I analysen kommer även teorierna om koppling mellan bedömning och inlärning att vara 

väsentliga. Både formativ/summativ bedömning och koppling mellan inlärning och 

bedömning är teorier som kommer från forskning om bedömning. Kopplingen mellan det två 

utredningarnas förslag och forskning om bedömning kommer att utgöra den teoriförankrade 

delen av analysen.  

 

  

                                                           
54 Sadler 1989 s. 143, 144 
55 Lindström. 2007 S. 13 

 14



Undersökning 

Utredning 1964 
Utredningen från 1964 var en parlamentarisk utredning som utarbetades under drygt tre år av 

11 författare.  

 

1964 års gymnasieutredning fastslog att examen vid det allmänna gymnasiet  uppgift varit att 

garantera att ”blivande universitetsstudenter har uppnått en viss grad av kunskaper, 

färdigheter och mognad”56. De som avgjorde om en elev nått upp till allt detta var censorer. 

Censorerna var universitetslärare och det ansågs väsentligt att universitetens krav var tydliga 

för alla verksamma inom det allmänna gymnasiet. 57

 

För de yrkesutbildningarna som fanns vid fackskolan ( utbildningar för tex. ingenjörer och 

folkskollärare) var examen inte lika omfattande. 1964 års gymnasieutredning beskrev den mer 

som en kompetensbeteckning och den förgicks inte av några skriftliga prov.58 Vid fackskolan 

var det inte universitetens krav som styrde utan eleverna skulle istället motsvara näringslivets 

förväntningar.59 De som skulle se till att eleverna tog en examen som motsvarade 

förväntningar kallades examensombud. Examensombuden var en samling bestående av både 

universitetslärare och representanter från näringslivet.60

 

Censorer och examensombud uppgift var inte bara att dela ut examen utan också att 

kontrollera skolans kvalitet och betygsskala. Denna kontroll gav insyn i gymnasieskolans 

arbete och påstods höja arbetsmoralen. Det ansågs vara viktigt för samhället att gymnasiet 

kontrollerades. Skolämbetsverket utförde också vissa kontroller men inte allas lika frekvent 

som censorer och examensombud.61   

 

Examensordningen som infördes 1862 var i stora drag oförändrad fram till 1964 års 

gymnasieutredning. Viss utveckling skedde dock, ambitioner om att standardisera 

examensproven nationellt ansågs viktigt när antalet studenter växte. Betygen kom också att 

                                                           
56 SOU 1963:42. S 587 
57 SOU 1963:42 S. 587 
58 SOU 1963:42 S. 584 
59 SOU 1963:42 S. 587 
60 SOU 1963:42 S. 584 
61 SOU 1963:42. S. 587 
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spela större roll då platserna på universiteten var begränsade, det räckte inte med endast en 

godkänd examen.62  

 

1964 års gymnasieutredning ställer sig kritisk till rådande examenssystem. Med ett kraftigt 

växande elevunderlag skulle det bli svårt att administrerar muntliga förhör övervakade av 

censorer eller examensombud. De kontroller som gjordes utfördes under själva examen och 

det fanns begränsade möjligheter för skolan att rätta till eventuella brister.63   

 

1964 års gymnasieutredning stod inför en utveckling i samhället och skolan som innebar 

enorma förändringar för gymnasieutbildningen. Utredningen räknade med att ungefär 30 000 

eller fler årligen skulle komma att avluta gymnasiestudier.64 Detta var en dramatisk ökning 

och kan jämföras med de 87 elever som stod inför gymnasieexamen 100 år tidigare, då 

rådande system inrättades.65 Utredningen beräknade att det skulle behövas ca 300-400 

censorer och examensombud att upprätthålla examenssystemet. Att så  många människor 

tillsammans skulle åka runt bland skolorna och genomföra likvärdiga bedömningar ansåg inte 

utredningen vara möjligt.66

 

Även om utredningen förespråkade ett nära samarbete med universitet och arbetslivet tyckte 

de inte att universiteten själva ska få avgöra vad som krävs för att börja där. Andledningarna 

till detta var att universiteten och deras antagningskrav skulle styra för mycket av gymnasiets 

arbete och att gymnasiets bedömning av eleverna skulle negligeras.67

 

Gymnasieutredningen 1964 ansåg även att kontroll och betygsystem borde ha en inspirerande 

och positiv roll i framtidens gymnasieskola. Dessutom antogs kraven på rättvis och likartade 

bedömning att bli allt viktigare. Universitet och näringsliv, också kallade avnämare, borde 

även i fortsättning ha inflyttande över gymnasiets innehåll. Systemet med muntliga och 

skriftliga förhör i slutet av sista terminen, övervakat av censorer eller examensombud,  kunde 

enligt utredning inte leva upp till detta i framtidens gymnasium.68 Andra skäl att inte behålla 

rådande examensform var att den skulle ta för mycket tid från studierna under sista terminen 

                                                           
62 SOU 1963.42  S. 585 
63 SOU 163.42  S.588, 589 
64 SOU 163.42  S. 589 
65 SOU 163.42  S. 582,583 
66 SOU 163.42  S. 589 
67 SOU 163.42  S. 595 
68 SOU 1963:42 S.588 
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och den pedagogiska utvecklingen skulle få mindre utrymme. Utredningen menade att 

undervisningen under det sista halvåret styrdes av examinpreparationer och att detta hämmar 

den pedagogiska utvecklingen. 1964 år gymnasieutredning föreslog att examen skulle ersättas 

med skriftliga prov och kontroller av en delvis ny fackinspektion.69 Dessa centralt givna prov 

skulle spridas ut under de två sista läsåren och utredning poängterar att proven skulle fungera 

som hjälpmedel och inte som slutprov. Läraren skulle också ges frihet att, efter samtal med 

rektor, byta ut de centralt givna proven mot egna prov. Detta för att stärka lärarens egna 

pedagogiska initiativ. Utredningen visade stor tilltro till skriftliga prov, och hänvisade till 

erfarenheter från utlandet där skriftliga prov som inte endast mäter minnes- och 

faktakunskaper används. Proven ansågs också kunna bedöma elevens förståelse av 

sammanhang och elevens förmåga att tillämpa sin kunskaper70  

 

Den kontroll som censorer och examensombud hade utfört skulle tas över av en 

gymnasieinspektion. Inspektionen förväntades behöva ge stort stöd till den nya 

gymnasieskolan när det gällde likvärdig bedömning, något som var mycket väsentligt för 

utredningen. De inspektörer som skulle komma till skolorna skulle följa undervisningen, 

kontrollera hur skriftliga arbeten bedömdes, titta på hur självständigt arbete utfördes och 

kunde vid vissa tillfällen hålla i egna lektioner. De skulle även hålla i ämneskonferenser. 

Rapporteringen skulle till skolöverstyrelsen.71

 

Slutbetyg 
När en elev gått igenom gymnasiet skulle hon eller han få ett slutbetyg. Slutbetyget ansågs 

vara mycket viktigt för elevens framtid, vid högre studier eller på arbetsmarknaden. I 

slutbetyget skulle alla avslutade ämnen ingå. Detta skulle få till följd att även de ämnen som 

avslutats i de tidigare årskurserna skulle finns med i sista årets slutbetyg.72 Om slutbetygen 

uppnådde tillräcklig standard skulle de ge rätt till inträde på universitet. Om denna standard 

var uppfylld eller ej skulle inte synas i själva slutbetyget. Utredningen ansåg att ett slutbetyg i 

många fall kunde räcka till önskade ändamål eftersom ett slutbetyg i sig var ett bevis på en 

viss utbildningsstandard. Förslaget ansågs bespara många elever känslan av att de måste gå 

om sista året. 73  

                                                           
69 SOU 1963:42 S.598, 590 
70 SOU 1963:42 S.590 
71 SOU 163.42  S. 590,591 
72 SOU 163.42  S. 594 
73 SOU 163.42  S. 594 
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Den standard som krävdes för att en elev skulle vara berättigad till att börja vid universitet var 

att dennes slutbetyg var över medelbetyg. Detta kallade utredningen för ett tröskelvärde, men 

pointerar att det inte handlade om att bli godkänd eller icke godkänd och att uttrycket examen   

skulle därför inte andvändas.74 Att det skulle finnas ett tröskelvärde för de som vill fortsätta 

till universitetet  motiverades med att betygen från gymnasiet ger goda möjligheter att avgöra 

hur väl en elev kommer kunna tillgodo göra sig  högre teoretiska studier.75

 

Om en elev inte uppnår det angivna tröskelvärdet som krävs för vidare teoretisk utbildning i 

sina slutbetyg skulle denne ha rätt att gå om tredje året på gymnasiet. Alla ämnen kanske inte 

måste läsas upp och det skulle då bli upp till eleven att avgöra vilka ämnen som kändes 

relevanta.76 En elev kunde också efter egna studier göra prov i de ämnen som behövdes höjas 

och därigenom få ett slutbetyg över tröskelvärdet. Både dessa prov och att på nytt läsa sisat 

året på gymnasiet skulle ska inom fyra år efter första avslutandet av gymnasiet.77 Fyra år 

ansågs som en rimlig gräns och utredning tog då både hänsyn till ”växlande levnadsbanor” 

och värnplikten.78 Som jag tolkar utredningens förslag ska denne möjlighet endast ges dem 

som inte nått tröskelvärdet. I annat fall skulle man ha mycket goda skäl att gå om tredje året, 

exempel på sådana skäl kunde vara sjukdom eller familjeskäl. Att reglerna var så hårda var 

för att elever med relativt goda betyg inte skulle gå om bra för att få ännu bättre betyg.79

  

Utredningen var bekymrad över den betygshets som fanns i gymnasieskolan och att en del 

elever valde bort svåra ämnen för att inte riskera att sänka medelbetyget. Denna betygsjakt 

ansågs inte stimulera den personliga utvecklingen och risken fanns att ämnen som skulle vara 

bra för elevens allmänna utveckling och orientering valdes bort. Utredningen konstaterade att 

detta stör undervisningen i gymnasiet, men har av vad jag förstått ingen konkret lösning av 

problemet.80  

 

För de elever som gått en gymnasieutbildning som ledde dem direkt ut i arbetslivet inte skulle 

graderas efter om deras betyg överstige ett tröskelvärde. Detta motiverades med att eleverna 

                                                           
74 SOU 163.42  S. 595 
75 SOU 163.42  S. 599 
76 SOU 163.42  S. 601 
77SOU 163.42  S. 601 
78 SOU 163.42  S. 601 
79 SOU 163.42  S. 601, 602 
80 SOU 163.42  S. 610,611 
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skulle komma att få mycket varierande uppgifter på sina arbetsplatser.81 Dessutom skulle 

arbetsresultaten som eleven presterade på sitt arbete bli en god grund till att avgöra dennes 

kompetens. Utredningen fann ingen anledning att godkänna eller icke godkänna eleven endast 

utifrån slutbetyget.82 Arbetsgivarna skulle själva avgöra vilka de ville anställa. Utredningen 

förespådde att de betyg som krävs för att bli anställd skulle komma att skifta beroende av 

tillgång och efterfrågan av tex. gymnasieekonomer.83 För att få titeln gymnasieingenjör 

respektive gymnasieekonom, vilka är de två yrkesutbildningarna som tas upp i utredningen, 

skulle det krävas fullständig genomgång av gymnasieutbildningen.84  

 

Bilagor 
I en bilaga till utredningen tas utredningens åsikter om bedömningens utformande upp. 

Utredningen menade att huvudsyftet med bedömning skulle var att hjälpa och ge information 

till eleven. Det var därför viktig att prov och liknande inte utformas på ett sådant sätt så att 

elevernas arbetsro och självförtroende gick förlorat.85 Bedömningen skulle upplevas som 

något positivt och naturligt och vara ett hjälpmedel till elevers självbedömning. Läraren skulle 

tillsammans med eleven diskutera elevens arbetsinsatser och förmågor. Detta sågs som 

västligt då betyg inte ansågs var en fullgod återkoppling om elevens prestation.86  

 

Inga rubriker eller bilagor behandlar pedagogisk forskning i sig eller innehåller uttalande  från  

forskargrupper.  

 

Utredning 2008 
Utredningen från 2008 är en enmansutredning som utarbetades under drygt ett år. 
 

Examen är åter på tal och kommande förslag är hämtade från gymnasieutredningen som 

släpptes våren 2008. Förslagen är inte formulerade i någon proposition och det finns inga 

garantier på att några av förslagen någonsin kommer att nå så långt. Utredningen är ändå i 

högsta grad intressant för den som ska börja arbeta i skolan och ger en bild av åt vilket håll 

rådande makthavare vill styra skolan.  

                                                           
81 SOU 163.42  S. 598,599 
82 SOU 163.42  S. 596 
83 SOU 163.42  S. 599 
84 SOU 163.42  S. 600 
85 SOU 163.43  S. 46, 50 
86 SOU 163.43  S. 51 
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Examen 
Två olika examen ska kunna tas ut i framtidens gymnasieskola. En yrkesexamen och en 

högskoleförberedande examen. För att kunna ta ut en yrkesexamen krävs en godkänd 

examens uppgift, genomfört fullständigt program ( 2500 poäng) och av dessa ska minst 

betyget motsvarande G uppnås på 2250 av poängen. Motsvarande betyg G krävs även i de 

först kurserna ( nuvarande A-kurser) i svenska/svenska som andra språk, matematik och 

engelska. För varje specifikt yrkesprogram finns vissa karaktärsämnen och dessa måste även 

vara godkända. Vilka dessa karaktärsämnen ska vara lämnar utredning till skolverket att 

avgöra.  

 

Kraven för att kunna ta ut en högskoleförberedande examen bygger på samma ordning som 

den yrkesförberedande examen, men är mer omfattande. En godkänd examensuppgift, betyg i 

2500poäng varav 2250 godkända. Godkänt betyg eller motsvarande i svenska/svenska som 

andra språk i kurs 1, 2 och 3 ( motsvarande nuvarande A, B och C kurs), första kursen i 

matematik och engelska 5 och 6 ( nuvarande A och B). De högskoleförberedande linjerna har 

även de olika inriktningar/program och för att få examen behövs minst motsvarande G i vissa 

karaktärsämnen. Även här har utredningen lämnat till skolverket att välja ut karaktärsämnen i 

de olika inriktningarna. Att det endast finns krav på att klara första kursen i mattematik 

motivera utredningen med att det är skolverkets uppgift att bestämma vilken nivå i matte som 

ska krävas för examen i de olika programmen.  

 

Utredningen anser att ett gymnasium utan ett tydligt avslut som examen är till nackdel för 

eleverna. Nuvarande gymnasieskola kan leda till slutbetyg, slutbetyg säger inte så mycket om 

vad som presterats och för att få reda på det måste man granska betygen från de kurser eleven 

tagit. En gymnasieutbildning kan också leda till högskolebehörighet, vilket betyder att eleven 

klarat de krav som krävs för att börja studera på universitet eller högskola.87 På 

yrkesprogrammen är högskolebehörighet inget användbart mot på hur eleven lyckats. 

Utredningen anser att en examen bättre tydliggör för arbetsgivare vad eleven kan då hon eller 

han gått igenom en gymnasial yrkesutbildning. För de som går på högskoleförberedande 

                                                           
87 SOU 2008:27 S. 279 
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program kan avsaktandet av en examen gör det svårare att söka till högre studier utomlands 

eftersom många länder är vana vid att det finns ett examensintyg.88  

 

Utredningen konstaterar att det är möjligt att skapa en examen genom att helt enkelt införa en 

examen som motsvarar nuvarande slutbetyg och högskolebehörighet. De förslag som läggs 

fram i utredningen är dock betydligt mer omfattande och examen ska styrka gymnasiet. Den 

nya examen ska leda till förstärkt målstyrning, ökad nationell likvärdighet och höja kvalitén 

på gymnasieutbildningen.89  

 

Den nya examen ska leda till att avnämare, högskola och arbetsliv, ska få större insikt och 

inflytande i gymnasieskolan. Förutom att leda till kompetenshöjning av gymnasieutbildningar 

ska detta även stärka möjligheterna till granskning av verksamheten.90  

 

En examen kommer också att tydliggöra för elever och andra berörda vart ett visst program 

leder. Programmet ska redan från första dagen sträva mot ett mål, examen, och alla kurser ska 

vara knutna till detta mål. Examen bli som en försäkring på att programmet som helhet 

stämmer överens med läroplanens mål.91 Examensmål ska finns på varje utbildning och ska 

användas som ett styrdokument.92

 

Yrkesexamen ska säkra att eleven är väl förberedd i sitt yrkesområde.93 

Högskoleförberedande examen ska garantera att eleven är väl förberedd för högre studier.94 

Detta ska ske i tät samverkan med avnämare.  

 

Examensmålen delas in i två delar, en del som går att testa genom en examensuppgift och en 

del som inte lämpar sig för en sådan bedömning och som benämns som ”Allmänna mål”. 

Varje program har egna examensmål och målen ska främst ha sin utgångspunkt i läroplanen 

och spegla målsättningarna för varje program.95  

 

                                                           
88 SOU 2008:27 S. 279, 280 
89 SOU 2008:27 S. 532 
90 SOU 2008:27 S. 532 
91 SOU 2008:27 S. 532 
92 SOU 2008:27 S. 534 
93 SOU 2008:27 S. 533 
94 SOU 2008:27 S. 534 
95 SOU 2008:27 S. 535 
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Examensmål 

Regeringen kommer att fastställa examensmålen. Underlaget kommer att tas fram av 

skolverket. Skolverket kommer att jobba fram examensmålen tillsammans med nyinrättade 

nationella programråd.96 De nationella programråden ska skapas av skolverket och bestå av 

en rad företrädare som kan tänkas ha intresse i och kunna förbättra gymanisskolan. Sådana 

företrädare förslås tex. vara representanter för  branscher, fackliga organisation och 

universitet. De nationella programråden ska även utföra kontinuerlig granskning av de olika 

gymnasieprogrammen så att kvalitén stämmer överens med de olika avnämarna förväntar sig.   
97 De framarbetade förslagen lämnas till en ytterligare nyinrättad instans, Nationella rådet för 

utbildning. Det Nationella rådet för utbildning liknar det nationella programråden, bestående 

av avnämare, skillnaden är att det Nationella rådet för utbildning jobbar med hela 

gymnasieskolan och inte med enskilda program. Rådet ska var knutet till skolverket och ge 

verket råd i hur gymnasieutbildningarna bäst ska utvecklas för att möta framtidens behov.98 

När skolverket tagit del av Nationella rådet för utbildnings synpunkter om examensmål 

lämnas förslagen till regeringen. 99

 

 

Examensuppgift  

En del av examensmålen ska alltså utvärderas i en examensuppgift. På yrkesutbildningar ska 

uppgiften kontrollera att eleven har de kunskaper som behövs för att kunna börja arbeta inom 

vald bransch. På högskoleförberedande utbildningar ska examensuppgiften kontrollera att 

eleven har de färdigheter som krävs för högre studier. Hur de olika examensuppgifterna ser ut 

kommer att variera mellan program och inriktningar.100  

 

Examensuppgiften ska omfatta 100 poäng, ca 4 veckor, och utföras i slutet av 

gymnasieutbildningen. 101 En examens uppgift kan antingen bli godkänd eller icke godkänd, 

det finns alltså inget utrymme för betygsgradering. Utredningen medger att detta kan få 

negativa konsekvenser eftersom duktiga elever kanske kommer att underprestera på 

examensuppgiften. En annan följd är att de 100 poäng som examinuppgiften omfattar inte kan 

räknas med i meritvärdet av betygen när en elev söker till högre studier. Problemet löser dock 
                                                           
96 SOU 2008:27 S. 535 
97 SOU 2008:27 S. 331 
98 SOU 2008:27 S. 329 
99 SOU 2008:27 S. 535 
100 SOU 2008:27 S. 535, 536 
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sig själv eftersom man inte kan söka till högre studier utan godkänd examens uppgift. Det 

starkast argumenten för att inte ha betygsgradering på examensuppgiften finns på 

yrkesutbildningarna.  Examensuppgiften kommer på dessa utbildningar att likna yrkesprov 

och ska visa om man är redo för ett yrke eller ej. Yrkesprov kan i nuläget bara vara godkänna 

eller icke godkända och utredningen menar att det underlättar bedömningen om 

examinuppgiften bedöms på liknande sätt.102  

 

Bedömningen av exmansuppgiften utförs av minst två personer. En är den lärare som 

handledare eleven under examensuppgiften. Den andra personen kan också vara en 

ämneskunnig lärare. På yrkesutbildningen kan den andra personen också vara yrkesskicklig 

person inom den aktuella yrkesbranschen. Medbedömaren på högskoleförberedande 

utbildningar kan och, som jag tolkar det, bör vara en person med forskarutbildning inom det 

aktuella ämnet. Är de två bedömarna oense är det rektorn som får sista ordet.103  

  

Om en elev genomgår gymnasiet utan att lyckas ta en examen ska eleven få ett studiebevis, i 

studiebeviset ingår betyg på alla kurser eleven tagit.104 För att senare kunna få en examen ska 

det finns möjlighet att komplettera nödvändiga kurser och om det behövs också 

examensuppgiften. Utredningen tar inte ställning till hur detta ska organiseras, men nämner 

gymnasial vuxen utbildning som ett alternativ.105  

 

Utöver ämneskunskaper har gymnasiet i uppgift att förbereda eleverna för ett aktivt 

deltagande i samhället.106 Utredningen anser att exmanetskraven i sin helhet är fullgod 

utvärdering för om en elev har de färdigheter som krävs för att aktivt delta i samhället. Dessa 

färdigheter (som tex. personlig utveckling) är svårbedömda och lämpar sig inte för en enstaka 

examensuppgift utan uppfylls genom hela skolgången.107 Utredningen anser vidare att 

eleverna blir förbereda för ett aktivt deltagande i  samhället genom den kunskap som krävs för 

att klara examensuppgiften.108

 

                                                                                                                                                                                     
101 SOU 2008:27 S. 536 
102 SOU 2008:27 S. 537,538 
103 SOU 2008:27 S. 538, 539 
104 SOU 2008:27 S. 542 
105 SOU 2008:27 S. 543 
106 LPF- 94 Lärarens handbok. 2004. S.39 
107 SOU 2008:27 S. 539,540 
108 SOU 2008:27 S. 540 
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I alla gymnasieskolor, kommunala och fristående,109 ska varje program ha en 

examensansvarig lärare. Den examensansvarige läraren ska grantera kvalitén på programmets 

examen. Den ska också jobba för nationell likvärdighet genom att ha ett tätt samarbete med 

andra gymnasieskolor och avnämare.110 Vid varje program ska den examensansvariga läraren 

godkänna utformningen av examinuppgifter, administrera genomförandet av examens 

uppgiften och hjälpa rektorn att utse handledare och bedömare. Den examensansvariga läraren 

kan även själv vara handledare och bedömare. Utöver dessa uppgifter kommer den 

examensansvarige läraren jobba med utveckling och kompetenshöjning inom programmet.111

 

På yrkesprogrammen ska den examensansvarige läraren vara en mycket yrkeskunnig person 

som har goda kontakter i yrkesbranschen. På högskoleförberedande program ska 

examensansvarige läraren om möjligt vara en gymnasielektor.112

 

Titeln gymnasielektor finns inte i den nuvarande skolan, men föreslås alltså att återinföras. En 

gymnasielektor är en behörig lärare som också har en forskarutbildning. Att införa en sådan 

befattning i gymnasiet kommer, menar utredningen, att stärka kontakten mellan 

högskolor/universitet och gymnasieskolan. Eleverna på gymnasiet får mer kontakt med 

forskning och kvalitén på utbildningen höjs.113  

 

Bilagor 
I en bilaga till utredningen lämnar en del forskare sina synpunkter, främst gällande 

yrkesutbildningen. Största bidraget är från Socialhögskolan, Lunds universitet och tar i 

huvudsak upp samhälls och sociala aspekter av utbildning.114 Sedan lämnas ett bidrag om 

kursplanen i matte från Idégruppen för kunskapsutveckling i matematik. De är ombedda att 

kritiskt granska kursplanen i matematik. En kritik som framförs är att även om reformprojekt i 

utbildningssammanhang alltid har en politisk dimension får detta inte innebära att 

vetenskapligt grundade resultat inom bla. pedagogik inte får komma fram115  

 

Forskning inom pedagogik tas inte upp i någon del av utredningen.  

                                                           
109 SOU 2008:27 S. 530  
110 SOU 2008:27 S. 542 
111 SOU 2008:27 S. 544, 545 
112 SOU 2008:27 S. 545 
113 SOU 2008:27 S. 546,547 
114 SOU 2008:27 Bilagedel S. 55-112 
115 SOU 2008:27 Bilagedel S. 153-155 
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Resultat / Analys 

Nedan följer en analys av de båda utredningarna utifrån pedagogisk teori om bedömning, med 

fokus på formativ och summativ bedömning. Utredningarnas idéer jämförs även med 

varandra.  

 

Analys av utredning 1964 
1964 års utredning anger omfattande administrativa skäl till ett inte ha kvar rådande 

examenssystem.116 Men även andra idéer ligger bakom beslutet att inte ha någon  examen i 

gymnasieskolan. 

 

Examen ska ersättas med skriftliga prov som spridds ut under utbildningens två sista år och 

syftet med proven är främst att hjälpa eleverna i deras lärande.117 Istället för att utföra en 

bedömning i slutet av inlärningsperioden och med enda syfte att kontrollera flyttas 

bedömningen in i lärandeprocessen och främsta syftet är att stödja elevens lärande. Att flytta 

in bedömningen i lärandeprocessen och använda den för att stödja elevens lärande är utifrån 

modern litteratur, bla Lindström (2007), om bedömning ett steg från summativ mot formativ 

bedömning.118  Utredningen lägger stort förtroende vid skriftliga prov och menar att de kan 

bedöma många typer av kunskap. Även om proven ska var centralt utarbetade lämnas en 

lucka för läraren att byta ut de centrala proven mot egengjorda, detta för att stärka lärarens 

pedagogiska initiativ .119 Om dessa prov sedan blev av formativ eller summativ art är svårt att 

bedöma. Just centralt utarbetade prov är dock ofta formativa i sin karaktär eftersom deras 

syfte är att se vad eleverna behöver utveckla i ämnet och inte bara att kontrollera deras 

kunskaper. Att läraren själv ska få möjlighet att utforma prov för att stärka sitt pedagogiska 

initiativ kan tolkas som att bedömning ansågs kunna ha pedagogiska syften. Att  bedömning 

kan ha ett pedagogiskt syfte är en viktig utgångspunkt i nyare böcker om bedömning, bla 

Lindström (2007) och är även grunden i Sadlers (1989) teorier om formativ bedömning.120

 

Summativ bedömning är som det låter ett verktyg för att summera. Utredningen 1964 vill ta 

bort den del som tydligast summerar en elevs kunskap under gymnasiet, examen. Det tar 

också ställning mot att universiteten själva ska få avgöra, genom intagningsprov, vem som får 
                                                           
116 SOU 1963:42 S. 582, 583,588,589 
117 SOU 1963:42 S. 590 
118 Lindström 2007 S.13 
119 SOU 1963:42 590 
120 Lindström 2007 S.13, Sadlers 1989 S. 120,121,127 
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börja där.121 Både examen och intagningsprov vid universitet är bedömning vars syfte är att 

kontrollera elevernas kunskapsnivå och den sker åtskild från undervisningen. Enligt bla 

Lindström (2007) är både examen och intagningsprov således summativa 

bedömningsformer.122 Dessutom, ansåg utredningen, skulle examen eller universitetens 

intagningsprov styra för mycket av arbetet i gymnasiet och hämma den pedagogiska 

utvecklingen.123 Detta kan tolkas som att summerande prov som är åtskilda från 

undervisningen, enligt utredningen styr arbetet i gymnasiet på ett ogynnsamt vis. En sådan 

analys återfinns i de bla Martons (1977) teorier om bedömning som pekar på att summerande 

bedömning, åtskilt från lärandet, kan få negativ inverkan på undervisning. Enligt Marton 

ligger problemet i att medlet för att bedöma om ett visst mål uppnåtts blir målet i sig. Elever 

anpassar sin inlärning till vad som de tror ska komma på provet och annan kunskap går 

förlorad.124  
 

Införandet av slutbetyg istället för examen är ett tecken på ovilja att summera. Istället ska allt 

en elev studerat under gymnasiet visas upp i ett slutbetyg.125 För de som går direkt från 

gymnasiet till arbetslivet ska heller inte slutbetyget värderas av någon annan än arbetsgivaren. 

Detta motiveras bla med att elevens kompetens kommer att framgå  i arbetet.126 För de som 

läser högskoleförberedande linjer ska det finnas ett tröskelvärde för att kunna läsa vidare. 

Tröskelvärdet definierar inte om en elev klarat gymnasiet eller ej och syns inte i 

slutbetyget.127 Tankegångarna kan tolkas som att utredningen problematiserar bedömning och 

antyder att all kunskap en elev besitter inte kan summeras i en examen eller liknade. På 

samma sätt problematiseras bedömning i bla Lindström ( 2007) och författaren konstaterar att 

bedömning endast är ett stickprov av den kunskap en elev besitter och att långt ifrån allt kan 

fångas upp. 128

 

Utredningen tar i en av sina bilagor upp syftet med bedömning. Bedömningen ska, enligt 

utredningen, var ett naturligt inslag i undervisningen och leda till förbättrad självbedömning. 

Återkoppling ska ske genom att elever och lärare tillsammans diskutera elevens arbetsinsats 

                                                           
121 SOU 1963:42 S.595 
122 Lindström 2007 S.13 
123 SOU 1963: 42 S.589, 590, 595 
124 Marton 1977 S.114, 115 
125 SOU 1963:42 S. 594 
126 SOU 1963:42 S.596 
127 SOU 1963:42 S. 594 
128 Lindström 2007 S.32 
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och inte endast genom betyg.129 Bedömning som är ett naturligt inslag i undervisningen, 

syftar till att förbättra elevens förmåga till självbedömning och innehåller en diskussion 

mellan lärare och elev om elevens prestationer är enligt Sadlers (1989) teorier en formativ 

bedömning. Enligt Sadlers (1989) kan en sådan bedömning främja lärandet hos elever, 

väsentligt i Sadlers (1989) teorier är att återkopplingen leder lärandet framåt och detta uppnås 

genom diskussion mellan lärare och elev.130  

 

Analys av utredning 2008 
Utredningen 2008 ser stora nackdelar med ett gymnasium utan ett tydligt avslut och med 

endast slutbetyg eller högskolebehörighet som intyg från gymnasiet. För de som går direkt ut i 

arbetslivet är slutbetyg inget användbart mått på vilken kompetens eleven besitter och för de 

som vill studera vidare utomlands kan avsaknad av examensintyg var ett problem.131 Att 

införa examen skulle inte bara lösa dessa problem utan bidra mycket för arbetet i gymnasiet. 

Bla skulle en examen tydliggöra målen med utbildningen och sedan grantera att dessa mål 

uppnåtts.132 Mål och måluppfyllelse är västligt för utredningen. Enligt bla. Martons (1977) 

teorier om bedömning kan fokusering på mål, tex ett prov eller examen, ibland slå fel ut. 

Inlärningen blir snäv och fokuserar endast på det som man vet ska bedömas och kunskap går 

förlorad.133 Examen som skulle var ett medel för att se om målen uppfyllts, blir i sig målet 

och begränsar elevens inlärning. Utredningen berör själv detta problem och konstaterar att det 

finns ”allmänna mål” som inte lämpar sig för en bedömning i form examensuppgift och 

menar att dessa mål ska uppnås genom hela utbildningen.134 I  forskning som gjorts om 

bedömning, bla Marton (1977) och Lindström (2007), har det konstateras att  kunskaper som 

ligger utanför det som bedöms i prov eller liknande prioriteras bort, även om de finns med i 

läroplanen.135

 

En examensuppgift ska finnas på alla gymnasieprogram och ska kontrollera att eleverna har 

den kunskap som krävs för vidare åtaganden.136 Examensuppgiftens syfte är att kontrollera att 

                                                           
129 SOU 163.43  S. 46, 50,51 
130 Sadler 1989 S. 120,121,127 
131 SOU 2008:27 279,280 
132 SOU 2008:27 532,533,534 
133 Marton 1977 S. 33 
134 SOU 2008:27 S.539, 540 
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en elev har de kunskaper som krävs. Syftet med bedömningen styr bedömningens utformande 

och om syftet är att kontrollera och summera leder det till summativ bedömning.137  

 

Förslagen som läggs fram i utredningen 2008 kan tolkas som att det krävs mer återkoppling i 

gymnasiet. Elever, föräldrar, avnämnare och alla andra inblandade måste få tydligare 

information om vad eleverna kan och inte kan. Examen blir den slutgiltiga återkopplingen och 

meddelar om en elev klarat gymnasiet eller ej. En tolkning är att fokus ligger på hur man bäst 

ska informera alla inblandade om elevens kunskaper och inte hur man ska främja inlärning. 

En annan tolkning är att utredningen är av den uppfattningen att om det bara finns tydlig 

återkoppling och tydliga mål stimuleras inlärningen. Att inlärning kan främjas genom tydlig 

återkoppling och mål är tankegångar som närmast hittas inom behaviorismen. Stimulans och 

respons är vägen till inlärning enligt behaviorism och det viktiga är att det finns en tydlig 

återkoppling som stimulerar till inlärning.138 Utredningens fokusering på målet istället för 

vägen dit kan tolkas som att utredningen anser att bara målen finns kommer eleverna nå dit, 

enligt min tolkning en behavioristisk syn på inlärning.  

 

Utredningen verkar inte intresserad av det formativa aspekterna av bedömning. I formativ 

bedömning tolkar jag det som om man jobbar med det inre processerna i lärandet. Eleverna 

ska under arbetets gång läras att förstå sina tillgångar och brister och ges verktyg till att 

utveckla sitt arbete. Elever och lärare ska samtala om hur eleven kan förbättra sitt arbete och 

eleven ska lära sig att arbeta självständigt.139 Som nämnt tidigare tolkar jag utredningens 

förslag som att det är den summativa bedömningen, tex. examen, som är viktigt och inte den 

formativa.   

 

Jämförelse  
Båda utredningarna betonar vikten av inflytande från avnämnare.140Kontroll är också viktigt 

för gymnasiets verksamhet ska utvecklas och bli bättre och dessutom vara likvärdig över 

landet, enligt bägge utredningar.141 De censorer och examensombud som utredningen 1964 

vill ta bort har likheter med de examensansvariga lärare som utredningen 2008 vill tillsätta.142 

Båda tjänsterna ska verka som en länk mellan gymnasiet och universitet eller gymnasiet och 
                                                           
137 Petterson. 2007. S. 51,52 Lindström. 2007 S.13 
138 Marton 1977 S. 119 
139 Sadler 1989. S. 120,121,127 
140 SOU 2008:27 329,331, S.O.U 1963:42 S.588 
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arbetslivet.143 Deras främsta uppgift är att utforma och kontrollera examen och se till att 

kunskaperna eleverna besitter efter godkänd examen lever upp till avnämnarnas 

förväntningar.144 Största skillnaden är att kommande examensansvariga lärare kommer att var 

anställda och verka som lärare vid ett gymnasium och inte åka runt till flera olika.145 Detta 

öppnar för att examensuppgiften kommer att kunna ta en mer formativ form än den mycket 

summtiva examen som fanns innan 1968. Att examensarbetet kommer att styra för mycket av 

undervisningen under den sista terminen var en andledning till att utredningen 1964 vill 

avskaffa examen.146 Utredningen 2008 ser inte detta som ett problem utan välkomnar att 

examen styr undervisningen och menar att detta har en positiv inverkan och tydliggör för alla 

inblandade vilka mål som ska uppnås.147

 

Utredningen 2008 ser en nackdel med att blivande arbetsgivarna till elever som går direkt från 

gymnasiet till arbetslivet inte får tillräckligt tydlig information om vad eleven kan. En examen 

skulle ge en garanti att eleven är godkänd och lever upp till ställda krav.148 1964 ansåg man 

istället att vad en elev som går direkt från gymnasiet till arbetslivet kan inte bara är en fråga 

för gymnasiet att avgöra utan något som även kommer att kunna utvärderas i arbetet. Därför 

fanns det ingen andledning att godkänna eller icke godkänna en elev genom en examen.149  

 

Intressant är att jag inte i någon av utredningarna har hittat ett avsnitt som behandlar 

pedagogisk forskning. Andledningarna till detta kan vara många. Möjligen har utredningarna 

tagit del av pedagogisk forskning och låtit den influerat arbetet och därför inte gett ämnet en 

egen rubrik. Det kan också vara så att det helt enkelt anser att pedagogisk forskning inte har 

någon plats i en utredning om gymnasiet.  

 

Utredningen från 1964 är betydligt mer omfattande än utredningen från 2008 och det finns 

avsnitt i utredningen 1964 som har klara influenser från pedagogiska teorier. Jag tänker främst 

på avsnittet som bedömning, det finna dock inga hänvisningar till någon forskning och som 

sagt var inga rubriker i ämnet. Utredningen 2008 är betydligt mindre än den från 1964. 

Intressant är att den forskning som ändå fått rum i utredningen inte är pedagogisk forskning. 
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Om utredningen från 2008 har influerats av någon pedagogisk forskning kan det möjligtvis 

vara behaviorismen ( om det ens kan ses som pedagogisk forskning). Det är dock min egen 

tolkning och behaviorism är inte på något sett i linje med den pedagogisk forskning som vi tar 

del av under lärarutbildningen. 

 

Slutsats 

Gymnasieutredningen 2008 jämförs med gymnasieutredningen som ledde fram till den 

reformerade gymnasieskolan 1968.  

 

- Vilka tankar om bedömning lyftes fram på 1960 talet och vilka verkar ha influerat 

skolpolitiken 2008?  

- Vilka argument hade man för att avskaffa examen och vilka används för att återinföra den?  

- Hur kan dess idéer analyseras utifrån pedagogisk forskning om formativ och summativ 

bedömning? 

 

Utöver de administrativa skälen framförde gymnasieutredningen 1964 en rad andledningar till 

att inte ha kvar examen i gymnasiet;  

- Examensförberedningarna styrde undervisningen i för hög grad.  

- Det fanns ingen andledning till att hela gymnasieutbildningen skulle bli icke godkänd eller 

godkänd, ett slutbetyg där alla kurser redovisas ansågs som ett bättre sätt att avsluta 

gymnasiet.  

- De elever som skulle gå direkt från gymnasiet till arbetslivet skulle inte bara bedömas 

utifrån sin gymnasieprestation  utan också utifrån sin arbetsinsatts på arbetsplatsen.  

- Bedömningens främsta syfte skulle vara att hjälpa eleverna och stärka deras självförtroende 

och examen ansågs inte ha detta syfte. 

 

Förslagen från utredningen 1964 tar tydligt ställning mot examen, vilken är en form av 

summativ bedömning eftersom dens syfte endast var att kontrollera att eleverna kunde det 

dem vara förväntade att kunna. Tankarna i utredningen från 1964 om hur bedömning främst 

ska vara till hjälp för eleverna ligger mycket nära teorier om formativ bedömning. Det kan 

tänkas att förslagen i utredningen 1964 så tydligt förespråkar formativ bedömning för att de 

vill ta ställning mot det gamla systemet med examen. Utredningens menar vidare att elever 
                                                                                                                                                                                     
149 SOU 1963: 42 S. 596 

 30



som gått igenom en yrkesförberedande utbildning även kommer att kunna fortsätta att visa 

upp sina kunskaper på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att utredningen vill problematisera 

kopplingen mellan bedömning och kunskap och hur svårt det är att bedöma kunskap.  

 

I utredningen 2008 framförs en rad skäl till hur examen kan förbättra verksamheten på 

gymnasiet.  

-Det behövs ett tydligt mål med gymnasiet och att återinföra en examen tydliggör för alla 

iblandade vilken kunskap en gymnasieelev ska besitta vid utbildningens slut.  

-Examen ska höja kvalitén på utbildningen och leda till att utbildningen redan från början 

strävar mot ett uppsatt mål.  

- De arbetsgivare som vill anställa en elev som genomgått en yrkesförberedande 

gymnasieutbildning ska genom en examen få klarhet i vilken kunskap eleven besitter.  

   

2008 år utredning vill också ta avstånd mot det system som varit. Det som förespråkas är 

tydliga mål och kontroller. Utredningen tar mycket lite fasta på bedömning som pedagogiskt 

verktyg och är mer intresserade av hur kunskapen ska kontrolleras. Tankegångarna ligger 

därför långt ifrån teorierna om formativ bedömning. Förhållandet mellan bedömning och 

inlärning problematiseras inte och att kunskap kan vara svårt att mäta verkar inte ha bekymrat 

utredningen vidare.   

Diskussion 

Resultatet kan uppfattas som att utredningen från 1964 är betydligt mer i linje med den 

pedagogiks forskning som tas upp på lärarutbildningen än utredningen som las fram våren 

2008. Nedan görs ett försök att bredda bilden (i en fri diskussion). Viktigt att komma ihåg är 

vart de två utredningarna tar avstamp och att båda vill förändra och förbättra skolan. I 1964 

års utredning tar man avstånd från ett gymnasium som avslutades med summativa förhör, 

ledda av utomstående fackmän eller universitetslärare. Examensförhören skedde under 

utbildnings sista dagar och elever som inte blev godkända fick gå ut bakvägen ( har hört det 

själv av min egen farfar).  Det kan tänkas att förslagen i utredningen 1964 så tydligt 

förespråkar formativ bedömning för att de vill ta ställning mot det som varit.   

 

När utredningen 2008 lägger fram sina förslag är det med en avstamp i en skola som i många 

avseende etablerades på 60-talet. En tolkning är att bedömning som ett pedagogiskt verktyg 

och formativ bedömning finns i skolan och utredningen behöver inte åter belysa detta. Det 
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kan också vara så att förslagen som läggs fram 2008 är en reaktion på den skola som började 

ta form under 60-talet, ett avståndstagande mot det som varit. Det summativa kanske anses få 

för lite plast och det behövs tydligare avslut och kunskapskontroller. Att nuvarande 

skolpolitiker är kritiska till vad de kallar ”flumskolan” har varit svårt att undgå.150 Ingen 

kanske behöver gå ut bakvägen, men utredningen är mycket tydlig med att utan avklarad 

examensuppgift kan elever inte söka sig vidare. En uppgift avgör om eleven klarat gymnasiet 

eller ej.  

 

Som blivande lärare ställer jag mig frågande till hur väl examensuppgiften kommer att kunna 

bli den kontroll som utredningen förespråkar. Uppgiften kan endast vara godkänd eller icke 

godkänd. Jag ser framför mig att det kommer att krävs enormt mycket för att en elev som för 

övrigt är godkänd ska bli underkänd på sin examensuppgift. Tillsättning av gymnasielektorer 

och examensansvariga lärare kanske ökar kraven på vad som krävs för att bli godkänd. Men 

risken finns att det kommer att bli en stor administrativ apparat runt examensuppgiften, för 

stor i förhållande till vad den bidrar med. Med detta inte sagt att gymnasielektorer på annat 

sätt kan bidra till höjd kvalité i gymnasiet.  

 

I det nya förslaget läggs mycket vikt vid återkoppling i sig, det som är viktig är att alla 

iblandade får veta vad eleven kan eller inte kan. Målet är mycket klart men vägen dit är inte 

av samma intresse. Tydliga mål, som ex. examen, förväntas fungera som ett medel i sig för att 

stimulera inlärningen. Ett ganska gammalmodigt sätt att se på inlärning som hämtar många 

tanka från behaviorismen. Enligt nyare teorier om inlärning och bedömning måste 

diskussionen tas ett steg längre och behandla vad man gör med den information som kommer 

fram i bedömningen. 

 

I en bilaga till utredningen 2008 tar en forskningsgrupp upp att även om skolreformer har en 

politiks dimension ska inte vetskapligt belagda resultat sättas ur spel. Att regeringen kommer 

att ha sista ordet i fastställande av examensmål förstärker politiseringen av reformen. 

Intressant för uppsatsen är inte politiseringen i sig utan att den tycks ske på bekostnad av 

pedagogisk forskning om bedömning. Som blivande lärare känner jag en viss förvirring inför 

mitt kommande uppdrag. Jag upplever att den litteratur vi tagit del av på många sätt 

förespråkar formativ bedömning. När regeringen presenterar en utredning som förespråkar 

mer kontroll och summerande bedömning gör det mig osäker hur jag ska arbeta med 
                                                           
150  Jälhage.2008. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=733098 2008-12-29 
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bedömning. Detta är väl inget nytt fenomen, skolan reformeras hela tiden. Det känns ändå 

märkligt att forskningen om bedömning verka gå åt ett håll och skolan åt ett annat.  

 

Problematisering av reslutatet 
Även om det för mig som nyutbildad lärare är probelmatiskt att den forskning om bedömning 

som tas upp på lärarutbildningen säger en sak och den skola jag ska jobba med kommer att stå 

för helt andra saker är det kanske inte så märkligt som det först upplevs.  

 

Under 1960-talet var tankarna kring bedömning på många sätt liknande de tankar som vi 

diskuterar på lärarprogrammet. Kunskap och bedömning problematiseras, kunskap blir ett vitt 

begrep och därför måste också bedömning kunna utföras på många olika sätt. Det var en 

socialdemokratisk regering som satt vid makten på 1960-talet och tankarna om skolan som 

kommer fram i utredningen är en del i den socialdemokratisk skolpolitik som bredrevs då. Är 

det så att lärarutbildningen på Södertörns högskola  lyfter fram formativ bedömning för att 

den är vänstervriden? Eller är kanske den forskning som bedrivs om pedagogik i allmänhet 

och bedömning i synärhet vänstervriden? Vilket då leder till att alla lärarutbildningar som 

baserar sin undervisning på pedagogisk forskning blir vänstervridna? En vänstervridning som 

kommer sig av att den forskning om pedagogik och bedömning som är aktuell nu (2009) har 

influerats av många år av socialdemokrati och den skola som formades utifrån den. Det är då 

andledningen till att de två sammanstämmer så väl. Är det kanske så enklet att 

lärarutbildningen och det vi läser här inte har mycket gemensamt med den skola som tar form 

nu eftersom det är en borlig regering som ligger bakom de nya förslagen. En borlig regering 

med betydligt snävare kunskapssyn och en regering som har tröttnat på allt problematiserande 

och i deras ögon flum. Kommer det i så fall lyftes fram ny forskning om pedagogik och 

bedömning som stämmer mer överens med den borliga uppfattningen om skolan.  

 

Det som talar emot detta är att den forskning som förespråkar formativ bedömning och ett 

vidgat kunskapsbegrepp inte bara uppmärksammats i Sverige utan även i stora delar av den 

Angelosaksiska världen ( Roy Sadlers är från Australien och Ference Marton från England). 

Dessutom är förhoppningsvis den forksning som bedrivs om pedagogik fri från politks 

inverkan. Den är dock inte fri från rådande tidsanda eller diskurs och påverkas som allt annat 

av vilka tankar som anses korekta för tillfället.  
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Vidare forskning 
Om den borliga regering sitter kvar och reformerar lärarutbildning skulle det var mycket 

intressant  att titta på om den litteratur som används ändrar rikting och börjar förespråka mer 

summativ bedömning och mer kontroll. Inte genom direkt politisk styrning men som en  

anpassning till den ”nya” tidsandan.  
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