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Abstract 

Title: The change in the grading system in 1995 and 2012- and how it reflects the political 

approach to knowledge?  

Author: Caroline Ölund 

Mentor: David Östlund 

Term: Autumn 2011 

 

This report describes a comparative study of the change in grading system in the year of 1995 

and the coming year of 2012. The objective is to analyze and compare the political debate 

from two Swedish parties, the Social democrats and the Moderates, from a number of the 

parties’ political periodicals. Further the objective is to show, from the periodicals debate, 

what approach to knowledge the parties are presenting. The theoretical base of this study is 

rooted in the political background of grading system and in literature defining different 

theories about knowledge and approach to knowledge. The investigation is qualitative and the 

main research method is text analysis.  

 

The conclusions is that the parties overall stood their ground and kept their opinions 

throughout the two debates and the change in grade systems. Although a small change has 

been detected in the way the Social democrats in the recent debate opened up for earlier 

evaluation of students. Further on the parties approach to knowledge is a complex question 

and cannot be answered in just one word. The conclusion of the parties approach to 

knowledge consists of many forms of reasoning and complexity.  

 

Keyword: Grade, grading system, approach to knowledge, curriculum.    

Nyckelord: Betyg, betygssystem, kunskapssyn, läroplan. 
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1. Inledning 
Sedan mitten av 1900-talet har den Svenska skolan genomgått tre skiften av betygssystem och 

det fjärde skiftet genomgår skolan hösten 2012. Det nya betygssystemet kommer till likhet 

med dagens betygssystem att vara mål- och kunskapsinriktat dock med skillnaden att det nya 

innefattar fler betygssteg (Skolverket:2011). 

 

Betygsfrågan har till synes varit ett område inom skolan som visat sig vara ett av det mest 

svårlösta problemen. Detta kan man dels koppla till att betygsfrågan är fylld med besvärliga 

målkonflikter och att frågan även är såväl politiskt som känslomässigt laddad. Betygets 

utformning och frekvens har ofta blivit en höger – resp. vänsterfråga och meningarna har från 

de politiska partierna varit delade. Liksom i många andra skolpolitiska och pedagogiska 

frågor så har opinionen även svängt relativt kraftigt i olika riktningar (Richardsson: 2010).         

 

Utöver den politiska aspekten är betygssättning och betyg för många en kontroversiell fråga 

och många är de som har så väl positiva som negativa erfarenheter av dem. En av de centrala 

aspekterna i betygsfrågan handlar om betygets jämförbarhet, om samma kunskaper och 

prestationer hos eleven ger samma betyg över tid, i olika skolor och av olika lärare. 

Förutsättningen för betygets jämförbarhet är att betygssättningen är likvärdig samt att lärarnas 

betygssättningspraktik genomförs utifrån rådande styrdokument på olika nivåer (Folke - 

Fichtelius & Lundahl: 2010;129). Utifrån utformningen av dessa styrdokument är betyg en 

del av ett nationellt bedömnings- och utbildningssystem som är beroende av de ideologiska 

samt politiska förutsättningarna som råder då systemet implementeras och utvecklas (Folke - 

Fichtelius & Lundahl: 2010;129). Därmed blir den politiska rollen vid skiften av 

betygssystem betydande. Detta gör att förståelsen och bakgrunden till varje 

betygssystemskifte går att finna i det för tiden rådande politiska läget (Richardsson: 

2010;236). 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån politiska tidsskrifter undersöka 

ställningstagandet för de två största partierna dvs. Socialdemokraterna och Moderaterna 

gällande betygssystemskiftet 1995 samt deras ställningstagande till dagens 

betygssystemskifte. Samt utifrån detta lyfta fram den kunskapssyn som de två partierna 

uttrycker i det dagspolitiska materialet, som är arbetets empiriska underlag.    

 

1.2 Frågeställning 

- Hur fördes den politiska debatten från socialdemokrater och moderater inför 

betygssystemskiftet 1995 i jämförelse med debatten inför betygssystemskiftet som 

träder i kraft 2012? 

 

- Vilken kunskapssyn speglar den politiska debatt som föregått betygssystemskiftena, 

utifrån de politiska tidsskrifterna?  

 

2. Metod och material 

2.1 Val av metod 

Val av metod som används i arbetet är en kvalitativ undersökning. Det som utmärker det 

kvalitativa är att man i forskningssyfte vill beskriva och upptäcka vilka slags fenomen som 

finns inom det område man studerar (Larsen: 2007; 22). Detta följer upp uppsatsens syfte som 

är att analysera vad som sagts i den politiska debatten gällande betygssystemskiftet år 1995 

och det som träder i kraft hösten 2012. Ytterligare en forskningsmetod är den kvantitativa 

metoden. Denna form för forskning utmärker sig genom att den ser till det mätbara, sådana 

data brukar kallas hårda data. Det är en metod som kan vara behjälplig i situationer då man 

skickar ut exempelvis enkäter med ett antal svarsalternativ och sedan räknar svaren, för att där 

efter analysera resultatet (Larsen: 2007; 22). Huvuduppgiften för det kvantitativa är att 

förklara, generalisera samt förutsäga och där det kvalitativa synsättet istället är att tolka och 

förstå de resultat som framkommer (Stukát:2005; 34). I mitt fall så valde jag bort den 

kvantitativa metoden då denna form av metod varken är aktuell i min efterforskning eller 

användbar för min analys.  
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2.2 Val av analysmetod 

Uppsatsen kommer att baseras på textanalys av politiska dokument samt politiska tidsskrifter 

från det moderata partiet samt det socialdemokratiska. Textanalys som forskningsmetod är en 

tradition som utvecklas över lång tid och har sitt ursprung från hermeneutiken. 

Hermeneutiken är en form av tolkningslära där tolkningen av en text är det centrala. Texten 

tolkas på olika sätt utifrån vem läsaren är och utifrån de egna referensramarna, ens 

förförståelse. En text kan även utläsas på olika sätt beroende på de vinklingar som bestämts i 

problemformuleringen (Hartman, 2003; 49). Detta förhåller sig väl med uppsatsens syfte där 

tolkningen av de politiska texterna är av största vikt. Som kritik mot den valda 

analysmetoden, som nämnts ovan, är att den egna referensramen blir avgörande för 

tolkningen av texterna. Detta kan vara något som läsaren får beakta. 

 

Förutom användandet av textanalys så kommer uppsatsen även att utgå från en diskursanalys. 

En diskurs är ett fenomen som handlar om meningsutbyte och språk, det är en ram för vad 

som sägs och inte sägs muntligt eller i text. Utgångspunkten för en diskursanalys är att det 

inte finns någon sann verklighet. Det är vi själva som konstruerar vår verklighet och det kan 

därför finnas flera subjektiva verkligheter och sanningar. Denna form av analys ligger nära 

textanalysen och är även den sprungen ur den hermeneutiska läran (Larsen, 2007; 102). Valet 

av att inkludera även diskursanalysen beror på att den ytterligare förstärker uppsatsens syfte, 

vilket är att analysera texter skrivna utefter politikers ideologier samt personliga ståndpunkter. 

Analysen av texterna kommer på så sätt att spegla vad som finns bakom de tryckta orden.  

 

2.3 Material: litteraturstudie och analys av tidskriftsartiklar 

För att ur ett politiskt perspektiv göra en analys av det nya samt det tidigare 

betygssystemskiftet så krävdes det kunskap om förslagens bakgrund. Detta har lett till 

litteratursökning av skolhistorik samt skolpolitik. I dessa eftersökningar har betyg samt 

betygssättning legat i fokus. Fokus har även legat på att söka efter litteratur som tar upp 

kunskap och kunskapssyn, då kunskapssynen är det som en av uppsatsens frågeställningar 

handlar om. Denna litteratur har sedan legat till grund för analysen av det empiriska 

materialet. Det är material som visar på den politiska debatten i frågor som rör skolan och 

betyg för de två partierna, Moderaterna samt Socialdemokraterna. Avgränsningen till endast 

dessa två partier är gjord för att det är de partierna som är störst inom de båda blocken. Det 
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stod även emellan dessa två partier under betygssystemskiftet 1994/95, därför kan det vara av 

intresse att se hur deras åsikter framgår inför skiftet som stundar nu, trots att alliansregeringen 

i dag har en folkpartist som skolminister. Ytterligare är betygssystemet som träder i kraft 

hösten 2012 en realisering av vad moderaterna och Beatrice Ask ville införa redan 1993. 

Socialdemokraterna har dessutom haft stor påverkan på den svenska skolan genom sina långa 

mandatperioder. Den negativa aspekten av denna avgränsning är att de andra partiernas 

åsikter inte nämns, vilket gör att den politiska debatten som helhet inte framkommer. 

 

Det empiriska materialet utgörs av artiklar från de Moderata tidsskrifterna Medborgaren, 

Moderat debatt och Svensk tidsskrift samt av det Socialdemokratiska tidsskrifterna Tiden och 

Frihet, där Frihet är en tidskrift utgiven av SSU. Upplysningar om tidskriftsartiklarna går att 

hitta under egen rubrik i arbetets referensförteckning. Valet av just dessa tidsskrifter är gjord 

utefter att det är i dem som relevanta artiklar om betyg har gått att finna, sett till åren runt de 

respektive betygssystemskiftena. Det är även i denna form av material som man får en mer 

intern partidebatt, en debatt som går mer in på djupet än partiprogram eller dagspolitiska 

utspel. Det ska också påpekas att när det förekommer intervjuer eller annat material i dessa 

politiska artiklar så kan de vara vinklade så att de bara återspeglar en viss aspekt av 

behandlingsområdet. Detta är i sin tur något som läsaren får beakta.      

 

3. Historisk bakgrund 
Här nedan följer en översikt och en historisk tillbakablick på de betygssystem som använts 

inom det obligatoriska skolväsendet sedan mitten på 1900-talet. Det innefattar även en 

beskrivning över hur utformningen av dessa har sett ut, från det absoluta systemet fram till det 

målrelaterade betygssystemet vi har idag.       

 

3.1 Betygssystemet, från 1960 fram till 1995  

Det första betygssystemet, som varade fram till 1960-talet, var baserade på absoluta betyg. 

Absoluta betyg utgick från att kunskap var just absolut och säker, en kunskap som i sin tur 

skulle föras över till eleverna. Eleverna fick då betyg i ett fyrgradigt system, varje termin, från 
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och med årskurs ett. Det absoluta betygsystem kritiserades dock eftersom det inte fanns några 

anvisningar som visade på vilka kunskapskrav de olika betygstegen motsvarade. Detta gjorde 

att det var upp till varje lärare att bedöma hur betygssättningen skulle tillämpas, vilket i sin tur 

gjorde det svårt att jämföra dem i förhållande till varandra i antagningar till fortsatt utbildning 

(Skolverket:2011).   

 

Detta betygssystem varade till den 1 juli 1962, då det absoluta betyget istället blev det relativa 

betyget. Relativa betyg syftar till att man nu istället såg betyget som något grupprelaterat. 

Betygets främsta syfte var att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna eleverna 

sinsemellan för att på så vis garantera en rättvis bedömning och ett rättvist urval till fortsatta 

studier på gymnasier och högskolor samt universitet. Betygssystemet grundade sig på en 

matematisk teori om normalfördelning, där en förutbestämd procentsats angav 

betygsgraderna. Betyget fördelades ut efter en femgradig skala, där det framgick hur många 

procent av eleverna i en klass som skulle ha ett visst betyg. Medelbetyget var tre och fyror 

och tvåor skulle normalt ges till fler än ettor och femmor Betyg fick man från lågstadiet och 

uppåt, däremot fick man i de lägre klasserna betyg i färre ämnen som sedan utökades 

efterhand som man gick från mellanstadiet upp till högstadiet. Utöver det relativa betyget så 

fanns det även en tregradig betygsskala för ordning samt en fyrgradig skala för uppförande 

och betygsbeteckningarna var då A, B, C och D, detta togs dock bort 1964 (Skolverket:2011).   

 

Kritik mot det relativa betyget fanns dock precis som mot det absoluta betyget. Kritiken 

bestod till stor del av att betyget inte ansågs spegla elevernas egentliga kunskaper i ett ämne 

utan endast visade på hur eleverna låg i jämförelse med varandra. Det resulterade även i att 

kunskaper i ett visst ämne kunde betygsättas olika från klass till klass. Man vände sig även 

mot att använda en matematisk teori om normalfördelning, som mycket bestäms av slumpen, 

som grunden för ett betygssystem, då studieprestationer rimligtvis beror på andra faktorer 

(Skolverket:2011). 

4. Läroplanen Lpo94 
År 1995 togs den då nya läroplanen Lpo94 i bruk runt om i landets skolor. Men vägen fram 

till detta skolsystemskifte hade kantats av ett stormigt politiskt läge. Under förberedelserna av 

läroplanen och det nya betygssystemet baserad på en målstyrd undervisning hade regeringen 
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ändrat beslutet vid hela tre tillfällen. Skolsystemskiftet påbörjades nämligen av en 

Socialdemokratisk regering för att sedan lämnas över till en borgerlig koalition (bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet samt Kristdemokraterna) och till slut fastställas av 

återigen en Socialdemokratisk regering. Följande avsnitt kommer att visa på det politiska 

läget som drev på samt ledde fram till det slutgiltiga skolsystemskiftet (Egidius: 1999). 

 

4.1 Övergången från en resultatstyrd skola 

Det var redan 1983 som en utredning av en resultatstyrd skola tillsattes av riksdagen. Men det 

dröjde ända fram tills 1990 innan ett beslut togs av den Socialdemokratiska regeringen 

angående en ny läroplan och med den ett nytt betygssystem (Egidius: 2001;125). Detta ledde 

till att en expertgrupp tillsattes 1989 vars uppgift var att se till betygsfrågan i förhållande till 

relativa respektive målrelaterade betyg (Andersson: 1999;46). I expertgruppens slutrapport 

föreslogs då att de relativa betygen skulle tas bort. Detta på grund av att de ansåg att det 

skulle minska på stressen, konkurrensen och tävlandet för eleverna (Andersson: 1999; 47). 

 

Göran Persson, som var skolminister under denna tid, tillsatte då i sin tur en kommitté för att 

utarbeta nya läroplaner samt betygskriterier. Till skillnad från de relativa betygen så hade det 

nya betygssystemet som främsta uppgift att ge eleverna ett visst betyg då de uppnått en 

angiven kunskapsnivå, men något Persson inte nämner är antalet betygssteg (Egidius: 2001; 

130). Under 1991 så sker sedan skiftet från en Socialdemokratisk regering till en 

högerkoalition. Detta för med sig ändrade direktiv och delvis nya personer i 

utredningskommittén. 

 

Beatrice Ask, nuvarande moderat justitieminister, blev då utsedd till ny skolminister. Ask 

förändrar då direktiven kring betygsberedningen och förespråkar att det ska finnas mer än de 

då fem betygsstegen. Ask vill egentligen att det ska finnas tio betygssteg, men i detta fall 

menar utredarna att de endast kan tänka sig att sträcka sig till sex steg. Detta grundar de på att 

betygssättningen kommer knytas till svårbedömda intellektuella nivåskillnader, vilket gör att 

för många betygssteg gör nivåerna svårare att definiera. Ask förespråkar även för att betyg 

ska sättas i tidigare ålder i skolan och hon framhåller även betygets vikt för motivationen 

(Egidius: 2001; 132). 
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Om man ser till skillnaderna angående uppfattningen om skolsystemskiftet mellan 

Socialdemokraternas Göran Persson och Moderaternas Beatrice Ask så står deras utredningar 

i motstridighet till varandra. Skillnaden är att Perssons mål och riktlinjer visar på en vilja att 

ge större frihet åt lärarna medan Asks mer lutar åt att styra lärarna. Ytterligare en skillnad 

dem emellan är deras syn på betygsskalan (Egidius: 2001; 127). 

 

4.2 En borglig koalitionsregering vid makten 

Under åren 1991-1994, då den borgliga koalitionsregeringen satt vid makten, arbetade man 

fram en proposition till riksdagen angående ett nytt betygssystem samt en ny läroplan. Det var 

under denna tid som riksdagen beslutade att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

skulle införas i det obligatoriska skolväsendet och att detta skulle ske från och med den första 

juli 1995 (prop.1992/93:220, bet.1993/94:UbU1, rskr.1993/94:82). Den stora skillnaden som 

då skulle bli i jämförelse med den tidigare läroplanen Lgr80 var främst att den nya skulle visa 

på olika mål att sträva efter samt uppnå i de olika kunskapsämnena. I den nya läroplanen 

skulle det även vara mer fokus på de kunskaper som eleverna skall uppnå, detta till skillnad 

från Lgr80 som hade mer fokus på de arbetsformer som läraren skulle använda sig av i sin 

undervisning (Prop. 1992/93:220). 

 

Efter betänkandet, 1993/94: UbU1, så gavs det tillfälle för de övriga partierna att göra 

ändringar i propositionen genom motionsförslag. Det parti som då var mest kritiskt och ville 

se förändringar i så väl den nya läroplanen samt betygsförslaget var Socialdemokraterna. 

Mycket av missnöjet riktade sig även emot att flertalet tyckte att den borgliga regeringen 

lämnat för kort tid till debatt. Socialdemokraterna ansåg även att den Moderata politiska 

ideologin för mycket lyste igenom i den nya läroplanen. De vände sig bland annat emot att 

begreppen ”västerländsk humanism” och ”kristen etik” framhölls i en bilaga till 

läroplanskommitténs betänkande, samt att begreppens definition var oklara. Det ansåg även 

att regeringen inte gett någon förklaring till varför dessa begrepp används. Utifrån detta såg 

Socialdemokraterna det som ”synnerligen beklagligt” att skolans värdegrund inte kunde 

beslutas i politisk enighet. Därför ansåg de att riksdagen borde fastställa skolans värdegrund 

utan begreppen ”kristen etik” samt ”västerländsk humanism” (1993/94:Ub1).  
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Men trots denna kritik och vilja att förändra i betygsförslaget så avslogs det av den borgliga 

majoriteten (Egidius:2001;133). 

 

Dock uppstod ändå en del problem när det kom till att skolans riktning och upplägg skulle 

stämma överens med det nya betygssystemet. Det många betygsstegen förutsatte 

utvärderingsbara och tydliga mål vilket i sin tur gick emot de övergripande riktlinjerna 

(Egidius: 2001; 133). Trots detta så godkändes förslaget om ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem av riksdagen (prop. 1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82). 

 

Det då färdiga beslutet angående betygssystem såg då ut, i stora drag, på följande sätt. 

Betyget skulle ges i en sexgradig skala, från A-F, då A, C samt E skulle ha definierade krav. 

Betyg skulle börja ges från och med årskurs 7 och fram tills slutbetyget i årskurs 9. Utöver 

detta skulle det även ges skriftliga omdömen från och med årskurs 5 till och med årskurs 7, 

för att på så sätt redogöra för elevens kunskapsutveckling. Det skulle även genomföras 

nationella prov (i svenska, matematik och engelska) i årskurs 5 och 9 som ett hjälpmedel för 

lärarna i deras betygssättning. Utöver kunskapsbedömning skulle även betyg i ordning och 

uppförande ges (Egidius: 2001; 134).  

 

4.3 Betygsbeslutet ändras 

Detta beslut hann dock inte att bli långvarigt då det blev regeringsskifte 1994 och 

Socialdemokraterna återigen tog makten. Endast 20 dagar efter regeringsbytet så förändrades 

det då redan tagna beslutet gällande det nya betygssystemet. Genom en proposition, som fick 

namnet ”Betyg i det obligatoriska skolväsendet” (1994/95;85) lade Socialdemokraterna fram 

en del ändringar i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Dessa var att betyg endast 

skulle ges i tre steg, Godkänt (G), Väl godkänt (VG) samt Mycket väl godkänt (MVG). Betyg 

skulle heller inte ges förrän i årskurs 8, till skillnad från det tidigare beslutet som innebar 

betyg redan från årskurs 7. De framförde även att om en elev inte uppnår betyget Godkänt så 

skulle det inte ges något betyg alls, utan endast ett skriftligt omdöme.  

De skäl till förändring som Socialdemokraterna pekade på i sin proposition kan läsas nedan:     
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”Det finns delade meningar om behovet av betyg i grundskolan, antalet betygssteg, i vilken form och hur ofta 

betyg skall ges. Varje betygssystem påverkar arbetet i skolan. Beroende på utformningen kan ett betygssystem 

stödja eller undergräva skolans övergripande mål. Ett konstaterande efter ett flertal betygsutredningar och 

remissomgångar är att det perfekta betygssystemet sannolikt inte finns. Någon ny genomgripande revidering av 

betygssystemet eller någon ny betygsutredning föreslår vi inte heller. Vissa förändringar av det beslutade 

betygssystemet bör dock göras”. 

                                                                                                                                                                (1994/95:85) 

 

Riksdagen godkände senare i betänkandet 1994/95 UbU6 det nya förslaget från 

Socialdemokraterna, vilket gjorde att det tidigare beslutet revs upp. Detta ledde i sin tur till att 

den sittande regeringen fick motta ett antal kritiska motioner, däribland 1994/95: Ub10, från 

de borgliga partierna där de menade att det tidigare redan godkända beslutet var bättre än det 

beslut som nu godkänts. Dessa motioner avslogs dock av majoriteten av riksdagen. 

 

Därmed ändrades och färdigställdes Lpo94 och började sedan gälla, som tidigare bestämt, 

från och med sommaren år 1995.  

 

Den stora skillnaden som blev i jämförelse med det grupprelaterade betygssystemet var att det 

nya betygssystemet skulle ge bättre information om varje elevs egen kunskapsutveckling och 

kunskapsprofil. Det var även ett betygssystem, till skillnad från det absoluta betygssystemet, 

som skulle ge tydliga anvisningar om vilka specifika kunskaper samt kunskapskvalitéer som 

varje betygsteg motsvarade. Betyget G, VG och MVG och betygssättningen sker utifrån att 

eleverna bedöms i varje enskilt ämne efter specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och 

kriterier. Målen för varje ämne samt vilka kunskaper eleverna skall utveckla står att läsa om i 

kursplanerna. I kursplanerna beskrivs även betygskriterierna och vilka kunskapskvaliteter som 

gäller för respektive betyg. Betygsbetäckningarna kan även översättas till siffror och har 

därför ett bestämt betygsvärde, detta för att det skall gå att räkna fram ett genomsnittligt 

meritvärde när elever, vid ansökning till högre utbildningar, ska jämföras med varandra.(G) 

motsvarar 10 poäng, (VG) 15 poäng och (MVG) 20 poäng (Skolverket).    
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5. Läroplanen Lgr11 
Den första juli 2011 trädde den nya läroplanen i kraft, men vägen fram till detta 

skolsystemskifte började redan 2006. Det var det året som Sverige återigen fick en borglig 

regering, efter en mandatperiod med Socialdemokratiskt styre. Den nya regeringen hade bara 

suttit vid makten i ett år då statsrådet och folkpartisten Jan Björklund satte ihop en 

betygsberedning inom utbildningsdepartementet med uppdrag att frambringa en ny 

betygsskala. 

 

5.1 En ny läroplan utarbetas 

De som ingick i gruppen var sju opolitiska tjänstemän från utbildningsdepartementet samt en 

politiskt sakkunnig från skolverket. De arbetsdirektiv som gruppen fick, uppsatta av 

Björklund, var att de skulle arbeta fram ett förslag på hur den nya betygsskalan skulle kunna 

se ut. Dels så skulle de utforma bedömningskriterier avpassade till denna nya skala. 

Arbetsgruppen fick även i uppdrag att föreslå samt belysa behovet av 

kompetensutvecklingsinsatser och redovisa för de ekonomiska konsekvenserna (Ds 

2008:13;6).  

 

När det kom till utformningen av den nya betygsskalan så var direktiven från Björklund att 

den skulle ha flera steg än den befintliga. Betyg skulle även ges tidigare, från och med årskurs 

6 i grundskolan och betygsstegen skulle kunna användas i alla skolformer. Betygssystemet 

skulle dock, trots dessa ovan nämnda förändringar, fortsätta att vara mål- och 

kunskapsrelaterade. Betygsberedningen startade därefter sitt arbete med att utforma och 

utveckla det nya betygssystemet och den 13 februari 2008 lade de slutligen fram sitt förslag 

till Björklund (Ds 2008:13;6).  

 

I sin utredning föreslår betygsberedningen att betygsskalan ska ges i form av bokstäver och 

detta ska göras i en sexgradig, från A-F. I bokstavsskalan ska A-E visa på godkända resultat 

och F ska stå för de icke godkända (Ds 2008:13, s 7). 
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Betygskriterierna kommer även att utformas så att det i likhet med dagens kriterier måste 

uppfyllas steg för steg, det vill säga att för att få betyget C så måste alla kriterierna för E vara 

uppfyllda och så vidare. Då eleven får betyget F innebär det att han/hon inte klarat kriterierna 

för E. Betyget F sätts både när kunskapsmålen är svåra att nå för eleven och då inte alla 

kriterier för E är uppnådda. Betyget E blir det betyg som i dagens system står för godkänt och 

blir därför även de betyg som fungerar som måttstock för hur stor andel av eleverna som 

klarar kraven för godkända kunskaper. Betygsberedningen är även noga med att påpeka att 

det är av största vikt att vårdnadshavare samt elever blir väl informerade om vad det är som 

krävs för att uppnå godkänt resultat (Ds 2008:13;51). Nedan visas en förklarande bild över det 

nya betygssystemet samt betygsvärdena i jämförelse med det tidigare betygssystemet från 

1995. 

 

Utöver det underkända betyget F så föreslår beredningen att om en elev har för hög frånvaro i 

skolan och bedömning av hans eller hennes kunskaper i ett ämne inte gått att genomföra, så 

ska detta markeras med ett horisontellt streck. Att få ett streck ska inte ses som ett betygssteg 

utan som en markering på att elevens kunskaper inte gått att bedöma, då eleven inte deltagit i 

undervisningen (Ds 2008:13;51). Betygsberedningen poängterar även i förslaget att läraren 

här har i uppgift att göra en så allsidig bedömning av elevernas kunskaper som möjligt. Det 

innebär att de i betygssättningen måste använda sig av allt tillgängligt material som finns för 

att göra en så rättvis bedömning som möjligt. ”Att sätta betyg är en myndighetsutövning. Att 

inte sätta ett betyg är ett beslut som i vissa fall också får rättsverkan för eleven. Det är således 

ett beslut som måste användas restriktivt” (Ds 2008:13;50). 

 

Valet av att använda bokstäver som betygssteg förklarar betygsberedningen genom att påvisa 

att vi i Sverige har en lång tradition av att använda bokstavsbeteckningar i våra betygssystem. 

De menar även att genom att använda bokstäver istället för det nuvarande systemet med ”icke 

godkänt” och ”väl godkänt”, så blir ett bokstavsbetyg mindre värderande för eleverna (Ds 

2008:13; 50). 
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5.2 Betyg som motivation 

Utifrån att det kommer att finnas fler betygssteg mellan det högsta och lägsta betyget för 

godkänt, så förväntas fler elever kunna nå de högre betygsstegen än med den nuvarande 

betygsskalan. Därför menar de även att utformningen för deras förslag kommer att hjälpa till 

att uppmuntra eleverna till att vilja anstränga sig mer. Detta uppfyller även de framförda 

önskemålen från lärare och elever om fler betygssteg för att göra det meningsfullt att 

anstränga sig mer samt att göra det lättare för läraren att kunna skilja elever åt vid 

betygssättning (Ds 2008:13;69). Med det nuvarande systemet så menar betygsberedningen att 

en ansträngning från (G) till (G+) inte känns meningsfull för eleverna, då det i betyget 

fortfarande bara står (G). Detta kommer att förändras med det nya systemet och enligt 

beredningen på så sätt höja motivationen. Fler betygssteg kommer även innebära, tillsammans 

med den nya värdeskalan, att variationen i meritvärde kommer att bli omfångsrikare än i dag. 

Detta gör i sin tur att jämförbarheten ökar då man med elevernas betyg som underlag kan 

jämföra elevernas kunskaper med varandra (Ds 2008:13;69). 

 

Om man ser till det nuvarande betygssystemet så kommer exempelvis betyget A och B att 

motsvara ”mycket väl godkänt”. Men till trots att det maximala betygsvärdet kommer att vara 

detsamma så är det viktigt att påpeka att det nya betyget inte helt kommer att motsvara det 

gamla. Detta är också en av de stora anledningarna till att göra om betygsbeteckningarna. 

Eftersom att syftet med det nya systemet inte är att öka kraven för det högsta betyget så vill 

man inte göra allt för stora förändringar av betygsvärdet, därför kommer det högsta 

betygssteget fortfarande ha värdet 20,0. Syftet med den nya betygsskalan är snarare att bättre 

kunna precisera och differentiera inom det nuvarande betygssystemet (Ds 2008:13;57). Nedan 

följer en bild som förtydligar det nya betygssystemet och dess betygsvärden.  
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I betygsberedningens utredning tar de även upp utformningen av det nya betygsförslagets 

urvalsfunktion samt hur deras inställning till övergången mellan dagens betygssystem i 

förhållande till det nya betygssystemet skall se ut . De har i detta fall tagit övergången från det 

relativa systemet till det nuvarande systemet i beaktning. När detta skifte ägde rum så gjorde 

man två olika urvalsgrupper inför sökandet till högre utbildningar, så som till gymnasiet samt 

högskola och universitet. De två grupperna utgjordes då av de med betyg från det gamla 

systemet och de som fått betyg enligt det nya systemet. Denna form av urval blev med tiden 

utdömd som orättvis, då de personerna med betyg satta enligt det gamla systemet minskade 

samtidigt som personerna med betyg satta från det nya systemet ökade. I sin tur gjorde detta 

att de personer som hade betyg efter det gamla systemet gavs större möjlighet till att bli 

antagen till de utbildningar de valt medan konkurrensen ökade för dem som utgjorde det nya 

betygssystemet (Ds 2008:13;58). När det kommer till dagens övergång mellan betygssystem 

så ser beredningen inte det som sin uppgift att komma med lösningar till de eventuella 

problem som kan uppstå vid övergången. De ser endast att deras uppgift är att utreda för vilka 

konsekvenserna kan bli för dem som ska söka vidare till högre utbildningar (Ds 2008:13;59). 

 

Ett tag efter det att betygsberedningen lagt fram sin utredning uttalar sig även Jan Björklund 

kring hur övergången mellan betygssystemen kommer att se ut under en presskonferens. Där 

framkommer det att övergången mellan betygssystemen kommer att ske på liknande sätt som 

det gjorde 1994. Individer med olika betygssteg kommer att söka högre utbildningar genom 

att bli placerade i olika grupper, det vill säga att man endast konkurrerar med dem som har 

samma betygsystem som man själv har (Björklund, presskonferens, 6 februari, 2008). 

 

5.3 Kompetensutveckling inför betygssystemskiftet 

Betygsberedningen lyfter inför betygssystemskiftet frågan om lärarna behöver någon form av 

utbildning för att kunna behärska det nya systemet. De gör senare bedömningen att någon 

större kompetensutveckling inte kommer att behövas då de anser att den nya betygsskalan inte 

kommer orsaka några större dilemman för de betygsättande lärarna. Dock menar de att det 

fordras ytterligare insatser samt information angående det nya betygsystemet, i allmänhet 

bland skolledare och lärare. Vidare måste möjligheter och tid även ges för skolans personal så 
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att de kan delta i ett kontinuerligt arbete med bedömnings- och betygsfrågor utifrån den nya 

betygsskalan samt att skapa en förståelse för bakgrunden till betygssättningen och till 

systemet i dess helhet (Ds 2008:13;86).  

 

Beredningen påvisar även vikten av att en passande myndighet bör få uppdraget att se över 

den nya betygsskalans funktion, genomslag samt tillämpning. Denna översyn menar 

beredningen borde äga rum efter det att skalan införts och använts under en femårsperiod (Ds 

2008:13;86). 

 

I förhållande till det tidigare betygssystemet så kommer det nya att sakna betygskriterier för 

två betygssteg, dessa kommer att vara B och D. Här menar man att lärarna till stor del utifrån 

sin professionalitet kommer att bedöma vilka elevprestationer som de anser uppfyller de 

respektive betygsstegen. Trots detta så anser beredningen att en adekvat skolmyndighet bör 

utarbeta och utveckla bedömningsexempel som stöd för läraren i sin betygssättning och då i 

synnerhet för betygen D och B (Ds 2008:13;88). 

  

5.4 Övergripande skillnader mellan Lgr11 och Lpo94 

Under hösten 2010 beslutade sedan riksdagen att godkänna regeringens förslag till ny läroplan 

samt nytt betygssystem (Skolverket:2011). 

Här följer en kort redogörelse för de generella skillnader som finns mellan Lpo94 och Lgr11. 

I Lgr11 kommer läroplanen att bli samlad, med andra ord så kommer kursplanerna att nu ingå 

som ett kapitel i läroplanen. Skolans övergripande riktlinjer samt värdegrund finns nu 

samlade i läroplanens två första kapitel och dubbelskrivningar om detta har tagits bort. 

Kursplanerna innehåller enbart de ämneskunskaper som skall bedömas. De mål som i Lpo94 

tidigare skulle uppnås och strävas emot har i Lgr11 rensats bort och nu finns det endast en typ 

av mål. För varje ämne och stadium finns centralt innehåll angivet i kursplanerna och antalet 

mål har reducerats. Kunskapskvaliteter i kursplanen är till skillnad från Lpo4 inte 

rangordnade på samma sätt, istället beskrivs en viss förmåga på olika sätt beroende på 

kvalitetsnivå. Språket som används i Lgr11 är i förhållande till Lpo94 även mer strikt och 

konsist (Lärarnas riksförbund:2011). 
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Vidare följer nu en kort beskrivning av Lgr11 och dess betygssystem. Betygssystemet som 

kommer att gälla från och med hösten 2012 kommer att sättas efter en sexgradig betygsskala 

från A-F. För betygen A, C och E kommer det att finnas specificerade kunskapskrav som 

anger vilka kunskaper som de respektive betygen kräver. Betyget F är det betyg som ges om 

en elev inte uppfyller kunskapskraven för betyget E, vilket är detsamma som underkänd. I de 

fall då det inte finns underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, 

kommer inget betyg att sättas (Skolverket:2011).      

 

6. Forskning om betyg och feedback 
 Jag kommer nu att visa på en del av den betygsforskning som är gjord i Sverige av forskare 

vid Malmö högskola samt Göteborgs universitet. Utöver dessa kommer jag även visa på en 

undersökningar gjord av utbildningsdepartementet angående betygets roll för motivationen. 

Slutligen kommer även en inblick i betygsforskning utanför Sveriges gränser med forskare 

från bland annat Aucklands universitet. Ur detta urval av texter som representerar forskning 

kring betyg och feedback kommer jag senare i analysen att jämföra med den partimärkta 

betygsdebatten som förde fram till de två skolreformerna. Dock skall de påpekas att det 

endast är ett ”stickprov” i forskningen och att det därför inte speglar all betygsforskning.  

 

6.1 Forskning kring betyg 

 
En forskare på Malmös högskola, Helen Korp, skriver i sin avhandling Lika chanser på 

gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion om hur 

kunskapsmätning på internationell nivå har blivit allt mer central i utbildningspolitiken. Trots 

att Korp i denna avhandling vänder sig mot gymnasiet finner jag den ändå intressant för min 

undersökning då den politiska aspekten på utbildningsfrågan även kan överföras till 

grundskolan utformning.  

 

Korp menar att makten över undervisningens konkreta innehåll har förflyttats och att staten 

styr mycket av undervisningens utformning genom ansenliga uppföljningar av mål och 

resultat. Staten har också en förändrad roll i styrningen av utbildningen. På internationell nivå 
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har kunskapsmätning blivit ett viktigt styrmedel, då det anses utgöra en mätare för effektivitet 

samt kvalitet i det egna nationella utbildningssystemet. Dessa kunskapsmätningar får även en 

politisk betydelse i relationen till andra länder och i sin tur påverkar det även innehållet i den 

egna skolan (Korp: 2006;69).                              

 

Korp beskriver även den svenska politiken och hur de båda blocken sedan betygssystemskiftet 

1995 allt mer har närmat sig varandra i utbildningsfrågan. Detta utifrån att de båda 

förespråkar kunskap som grunden för en stark välfärdsstat. Hon tar upp det faktum att 

omstruktureringen av skolan i slutet på 1980-talet startades av en Socialdemokratisk regering, 

som utarbetade grunderna för en skola präglad av valfrihet och decentralisering. Detta 

fullföljdes sedan av en borglig koalitionsregering, som i sin tur införde ett nytt betygssystem 

samt en ny läroplan. Som motivering för den omstrukturering som Socialdemokraterna 

påbörjade inom utbildningssektorn byggde mycket på nationalekonomiska argument. De 

ansåg att Sverige behövde en välutbildad arbetskraft för att inneha möjligheten att hävda sig i 

den globala konkurrensen. De framhävde att en god utbildning ger individen en chans till 

personlig utveckling samt ökade möjligheter till inflytande över sina liv. Detta är något som 

de delar med det borgliga blocket och är en syn som baseras på humankapitalteorin. Inom 

humankapitalteorin menar man bl. a. att kunskapsinhämtningen sällan sker för kunskapens 

egen skull utan snarare i ett bestämt syfte, till exempel för den egna personliga utvecklingen, 

att skaffa sig fördelar eller att göra karriär (Korp; 2006: 75).  

 

Ytterligare en betygsforskare är Christina Cliffordsson på Göteborgs universitet, hon har 

studerat betygets mening i undervisningen. Till skillnad från Korp, som mer tittat på skolan 

utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv så är Cliffordsson mer inriktad på pedagogiken 

kring bedömning. 

 

Cliffordsson pekar på att betyget har tre utmärkande funktioner. Det första är att ge 

information kring elevernas färdigheter och inhämtade kunskaper, det andra för att gagna 

elevernas motivation samt det tredje för att betyget kommer till användning då det för eleven 

sker ett urval till nästa nivå i utbildningssystemet (Cliffordsson:2004; 130). När man talar om 

att betyget har en motivationshöjande effekt så står det i egentlig kontrast till vad läroplanen 

Lpo94 vill påvisa. I Lpo94 presenteras det en humanistisk syn, med andra ord så framhåller 
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den en positiv människosyn där alla kan och vill inhämta kunskap. Detta går enligt 

Cliffordsson isär då man samtidigt menar att betyget skall vara till för att motivera eleverna 

att vilja lära (Cliffordsson:2004; 131). 

 

Det har även gjorts undersökningar av utbildningsdepartementet och i en av undersökningarna 

från 1990, inför skiftet till Lpo94, granskade man betygens effekt på undervisningen. Debatter 

som hade föranlett undersökningen tog ofta upp betyget som en viktig källa till motivation. 

Dock visade utbildningsdepartementets undersökning inget stöd för detta argument. Deras 

utredning visade snarare att betyg kan vara med att hämma de elever som presterar dåliga 

resultat, eftersom att de bekräftar att de är dåliga, vilket i sin tur försämrar motivationen. 

Däremot är betygen motiverande om man som elev presterar bra resultat och får höga betyg. I 

och med detta skapas det en klyfta mellan de högpresterande och de mindre presterande 

eleverna. Utbildningsdepartementet framhåller även att betyg inte har förmågan att säga allt 

om en elev, betyg kan inte ge en komplett bild av en elevs samlade skolprestationer 

(Ds:1990;60). 

 

Men vad mäter då betyg? Enligt gjorda studier så innehar betyget både explicita och implicita 

funktioner. Betyget får sin explicita roll utifrån att det står skrivet i läroplaner samt kursplaner 

vad det är som gäller för betygen i skolan. Exempel på betygets explicita funktion är att 

betyget ger information till elever och föräldrar om elevernas kunskaper samt är med att 

motivera eleverna till fortsatt lärande. Betygets implicita funktion är dock mer dold och 

framkommer inte genom styrdokumenten. De ses mer som outtalade traditioner och krav i 

elevers och lärares agerande i skolan. De syftar till de informella rådande reglerna som gäller 

elevernas uppförande och i de outtalade kraven på elevernas förhållningssätt till kunskap för 

att uppnå ett visst betyg. Dessa implicita funktioner står ibland i konflikt med det explicita 

syftet att betyget skall vara ett objektivt mått på elevernas färdigheter och kunskaper. Det vill 

säga att de inte ska mäta elevens förhållningssätt till kunskap, deras personliga egenskaper 

eller deras attityder. Utifrån detta finns starka skäl att ifrågasätta om betyg verkligen är ett 

jämförbart och rättvist mått på elevernas kunskaper (Folke - Fichtelius & Lundahl: 2010;130). 
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6.2 Betygsforskning utomlands 

 

Nu kommer en beskrivning av en del av den utländska forskning som gjorts inom betyg och 

bedömning. 

 

I den engelska forskningsartikeln ”Inside the black box” kan man läsa om forskning kring 

formativ bedömning gjord av ett antal brittiska forskare. Formativ bedömning handlar inte om 

att arbeta med bedömning eller betyg utan fokuserar istället på feedback till eleverna. Dock 

ska det påpekas att ”Inside the black box” utgår från forskning kring betygsättning och 

gradering på uppgifter och inte på större slutprov. Trots detta så visar deras forskning att 

feedback på uppgifter och arbeten lär och utvecklar elever mer än vad betyg gör. Utifrån detta 

har slutsatsen dragits att betyg inte fungerar som motivation till elevers lärande. Detta främst 

för att betyg skapar ett tävlande då elever kan jämföras med varandra, där någon blir 

”vinnare” och någon blir ”förloraren”. Formativ bedömning utgår istället från det egna 

lärandet och går därför inte att jämföra med någon annan. Detta blir i sin tur motiverande då 

det handlar om att bli bättre utifrån sina egna prestationer (Black m fl: 1998). 

 

 

Formativ bedömning tas upp i ytterligare en utländsk forskarartikel. Artikelns namn är ”The 

power of feedback” och är skriven av betygsforskarna Helen Timperley och Johan Hattie vid 

universitetet i Auckland. Även i denna artikel kan man visa på att feedback som används på 

rätt sätt kan vara mer motiverande och ha en mer positiv effektivt för lärandet än betyg. Detta 

grundar sig dock på feedback som är meningsfull och som kan göras tydlig för eleven (Hattie 

& Timperley: 2007;24). 

 

 

Utöver utländsk forskning gjord utifrån formativ bedömning har man även forskat om risken 

med betyg som belöning. I den amerikanska forskaren Alfie Kohns artikel ”The risk of 

rewards” tar han upp de stora riskerna med att betyg gör att elever endast blir fokuserade på 

att lära sig för betygen och inte för själva lärandet. Enligt Kohn leder betyg till att man som 

elev väljer de uppgifter som lättast gör att man kan prestera ett så högt betyg som möjligt 

istället för att välja de uppgifter som är mer utmanande och som manar till kreativt tänkande. 

Utöver detta anser Kohn även att betyg innebär att lärare snarare arbetar mot eleverna än med 

dem. Detta utifrån att han anser att betyg kontrollerar eleverna genom straff och beröm och 



 22 

denna kontroll skapar ett dåligt förhållande mellan elev och lärare (Kohn: 1994).  

 

7. Kunskap 
När det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet såg dagens ljus så var grunden till det 

nya systemets utformning till stor del baserad på forskning om kunskap och lärande utifrån en 

förståelseinriktad syn på lärandet, detta går att läsa i Bengt Selgheds bok Kunskapssyn, 

bedömningsprinciper och lärarpraxis. Vidare visar Selghed på att den förståelseinriktade 

synen på lärandet utgår ifrån att lärande i första hand startas som en aktivitet hos oss själva, 

vilket i sin tur gör att våra uppfattningar om händelser och företeelser i vår omvärld förändrar 

sig. Utifrån detta kan man säga att kunskap är synonymt med en uppfattning om någonting i 

vår verklighet. Kunskapstillägnandet ses därför som ett slags process utifrån sättet vi 

människor närmar oss lärandet. Denna syn på kunskap och lärande har vidareutvecklats och 

vuxit sig allt starkare inom den pedagogiska forskningen och fört oss längre ifrån den syn på 

kunskap som de behavioristiska inlärningsteorierna stod för (Selghed:2006;21). 

 

De behavioristiska inlärningsteorierna ser övervägande inlärning som ett kvantitativt 

fenomen. Frågorna kring inlärning har med andra ord ofta handlat om hur vi människor lär 

oss mest och hur många repetitioner och hur lång tid som vi behöver för att tillförskaffa oss 

kunskap. Däremot när det kommer till den kognitiva utvecklingen så har man lättare sett att 

den kvantitativa kunskapstillväxten inte kommer i första hand, utan att det istället handlar om 

kvalitativa förändringar i sättet att förstå sig på omvärlden. Det behavioristiska synsättet har, 

som tidigare nämnts, börjat att överges mer och mer. Istället har den fått stå tillbaka för ett 

mer konstruktivistiskt synsätt. Inom det konstruktivistiska synsättet så ser man kunskap som 

ett resultat av mötet mellan olika fenomen i vår omvärld och det mänskliga medvetandet, 

detta skapar i sin tur förståelse. Med andra ord så ses kunskapen som en konstruktion gjord av 

oss människor för att vi ska kunna begripliggöra vår omvärld (Selghed:2006;21).  

 

En annan syn på lärandet som liknar det konstruktivistiska är det sociokulturella perspektivet. 

En av perspektivets grundare är pedagogen och filosofen Lev Vygotskij. Vygotskij menade 

att det är genom kulturella och sociala erfarenheter som vi människor i samspel med andra 

formas som kännande, kommunicerande och tänkande varelser.  Det centrala för det 
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sociokulturella perspektivet är att språket ses som ett kollektivt redskap där viktiga 

erfarenheter från samhället finns representerade och genom språket kan föras vidare. Med 

andra ord så har språket en avgörande roll för människans utveckling och lärande 

(Säljö:2005;111). 

 

7.1 Kunskapssyn 

I vårt dagliga liv har utbildning och skola som företeelser blivit självklara, så till den grad att 

de nästan tas för givet. Även det som är skolans viktigaste funktion, nämligen elevens lärande 

och resultatet av detta som är kunskap, är inget som vi i vårt dagliga liv funderar speciellt 

mycket över. I och med detta så blir lätt kunskap något som ses som oproblematiskt och 

entydigt. Detta gör i sin tur att en viss syn på kunskap dominerar, vilket gör det svårt för andra 

föreställningar om kunskap att få ordentligt fäste (Selghed:2006;45). 

 

Men vad är då kunskap och vad är det som behöver fastställas för att man ska kunna tala om 

en kunskapssyn? Inom kunskapsteori, som är ett relativt brett fält, finns det en mängd olika 

inriktningar. Kunskap kan diskuteras utifrån så väl en pedagogisk som en filosofisk 

utgångspunk (Selghed:2006). Utifrån att detta arbete kommer att undersöker den 

partipolitiska kunskapssynen på skolan kommer jag att till största del utgå endast från den 

pedagogiska inställningen till kunskap.  

 

7.2 Kunskap i ett vidare perspektiv 

Ett uniformt svar på vad kunskap är finns inte, istället så finns det en mängd olika innebörder. 

Idé - lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman är en man som intresserat sig för ordet kunskap 

och dess betydelse. Han anser att det krävs en distinktion mellan begreppet information och 

begreppet kunskap. Information skall inte ses som liktydigt med kunskap utan endast som ett 

material till kunskap. Med andra ord menar Liedman att kunskap är något som vi själva måste 

tillägna oss. Utifrån detta resonemang menar han att information inte enbart ”kopieras” in i 

människan utan hon måste själv lära sig. Vidare framhåller Liedman att kunskap är en 

färskvara men även att det finns beständiga kunskaper, vilka krävs för de obeständiga 

detaljkunskaperna. De beständiga kunskaperna kan dock förändras då de upplevs otillräckliga, 

men trots detta så hjälper de till att ge kunskapen en inre samhörighet. De beständiga 
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kunskaperna menar Liedman är de kunskaper som skolan ska lägga störst vikt på. Detta 

eftersom det ger eleverna en bra förberedelse för att lära sig saker som kanske kan komma att 

ändras i framtiden. Kunskap kan genom detta argument tolkas som oändlig och relativ, då den 

alltid kommer att förändras. Liedman framhåller även att kunskap först blir kunskap då den 

kan sättas in i ett meningsfullt sammanhang och att den kan värderas kritiskt (Liedman: 

2001;5-7). 

 

En annan beskrivning av kunskap framhävs av professor Sven Hartman. Han framställer 

kunskapsstoffet som något givet och att skolans undervisning därför bör inriktas på det fasta 

kunskaperna där eleverna endast mottar denna givna kunskap (Hartman:1995;168). 

 

Nu över till frågan: Vad är värdefull kunskap? Bedömningen av vad som är värdefull kunskap 

kan här ses ur två olika perspektiv, enligt pedagogikforskarna Gerard och Gerd Arfwedson. 

Om man ser frågan om kunskapens värde utifrån ett smalt individualistiskt perspektiv så ses 

värdefull kunskap som något som bistår den enskilda människan att organisera sitt liv på ett 

så förnuftigt och meningsfullt sätt som möjligt. Utifrån denna syn så blir kunskap och hur 

kunskap uppnås ett värde i sig. Det andra sättet att se på vad värdefull kunskap är utgår ifrån 

ett samhälleligt perspektiv. Här pekar man på att samhället i sig kräver en viss kunskap om 

det som samhället tidigare har uppnått av vetande och färdigheter, men även för förståelsen av 

så väl möjligheter som begränsningar för att utveckling ska kunna inträffa 

(Hartman:1995;43). Detta perspektiv menar Hartman att man kan se från två olika håll. Man 

kan se det som att fakta och information kan vara värdefull kunskap eller att det mer handlar 

om processen till denna kunskap som är det värdefulla (Hartman:1995;44).                        

 

Men hur tillägnar man sig då kunskap? Om detta finns det en mängd olika meningar kring. 

Två perspektiv på detta beskrivs av Arne Maltén som är lektor i pedagogik. 

Kunskapsinhämtning kan ses utifrån att individen passivt tar emot färdig kunskap eller att 

individen själv är aktiv och tillägnar sig kunskap genom sina erfarenheter och observationer. 

Genom detta perspektiv tillägnar eleven sig kunskapen genom förståelse och insikt samt 

genom logisk bearbetning (Maltén:1981;45). 
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Ytterligare faktorer för tillägnandet av kunskap är enligt Sven-Eric Liedman, utöver minnet, 

även uppmärksamhet och intresse samt att kunskapen gärna bör vara verklighetsanknuten och 

satt i ett sammanhang (Liedman:2001;46). Utöver detta så hävdar även universitetslektorn, 

Curt Andersson i sin bok Kunskapssyn och lärande, att kunskap bäst uppnås genom aktivitet 

och att kunskapen bör upprepas och bearbetas vid olika inlärningstillfällen. Han påpekar även 

att kunskap uppstår i en social interaktion mellan individer och kan därför inte uppstå av sig 

själv (Andersson:2000;47). 

 

8. Analys och resultatredovisning 
Analys- och resultatdelen i detta arbete kommer att bestå av politiska artiklar från ett antal av 

det Moderata samt Socialdemokratiska partiets tidsskrifter. De Moderata tidskrifterna 

kommer att vara Medborgaren och Moderat debatt. De Socialdemokratiska tidsskrifterna 

kommer i sin tur att vara Tiden och Frihet. Dessa artiklar kommer sedan att redovisas och 

beskrivas i respektive årgångar, med början i åren 1992/94 och därefter över till åren 2007/08. 

Dessa artiklar kommer sedan att relateras och ställas i kontrast till kunskapsteorier och till 

tidigare forskning samt till de politiska dokumenten som föranlett betygssystemskiftena. I 

slutdiskussionen kommer sedan de respektive analyserna att ställas i jämförelse med varandra. 

Analysen kommer att börja med de tidsskrifter som är från 1992/94 och som behandlar det då 

rådande betygssystemskiftet. De Socialdemokratiska skrifterna kommer att behandlas först 

och därefter de Moderata skrifterna. Samma upplägg kommer sedan att gälla för de 

tidsskrifterna som är från 2007/08 och som i sin tur beskriver upptakten till dagens 

betygssystemskifte. Denna analys kommer sedan att resultera i en slutsats och uppsatsens 

frågeställningar kommer att besvaras.      

 

8.1 Beskrivning av tidskrifternas innehåll 

Utifrån de utvalda socialdemokratiska samt moderata tidskrifter som kom ut åren 1992/94 och 

2007/08 kommer nu ge en beskrivning av vad som togs upp och vilka ståndpunkter som de 

respektive partierna lyfte fram. 
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(1992/94) 

8.2 En debatt mellan två partier  

I den socialdemokratiska tidskriften Frihet från 1992 kan man läsa en artikel med rubriken 

Jens möter Bea. I denna artikel möter socialdemokraten Jens Wikström den moderata 

skolministern Beatrice Ask. Artikeln är utformad som en debatt mellan dessa två och ämnet 

de debatterar är skolpolitik. En av frågorna som tas upp är vilken syn som präglar deras 

uppfattning om skolan. Beatrice Ask uttrycker då att det är viktigt att man tar eleverna på 

allvar och respekterar deras åsikter, skolan får inte ”köra” över eleverna. Hon tycker att man i 

dagens skola allt för ofta daltar med barnen och ofta tror att de varken vill eller kan tillräckligt 

mycket. Vidare anser hon även att det finns en otrolig kraft i barns kunskapssökande och att 

det är något som skolan måste ta till vara på. Jens Wikström håller med Ask om detta och 

även att skolan måste respektera sina elever och ta dem på allvar. Han påpekar även att man 

som elev i skolan är väldigt utelämnad i förhållande till lärares makt och de styrande 

läroplanerna. Wikström trycker därför på än större elevdemokrati än vad som finns i dag, 

eleverna måste få större möjlighet att påverka i skolan. Uttalandet bygger han på sin egen 

skolgång då han upplevde möjligheterna till att påverka i skolan som små (Sundin:1992;12).  

 

Ytterligare en fråga som tas upp är hur de båda ser på skolans mål. Ask svarar att hon anser 

att skolans mål är att ge eleverna en så kunskapsmässigt bred och bra bas som möjligt. 

Wikström delar här hennes syn och håller med om att sakkunskaperna är av stor vikt. 

Däremot pekar han på att man inte får glömma det stora perspektivet, vilket han anser vara 

elevernas sociala utveckling (Sundin:1992;12).  

 

Frågan om skolans mål leder därefter över till en diskussion om betyg och dess funktion. Ask 

framhåller att hon personligen tycker att någon form av betyg ska ges under hela skoltiden. 

Detta håller inte Wikström med om och menar istället att betyg ska börja ges först i de högre 

klasserna, från och med årskurs 8. Han ifrågasätter även vad betyget egentligen säger om en 

elevs kunskaper och pekar på att det relativa betygssystemet som används inte ger en rättvis 

bedömning. Ask instämmer i att det relativa betygssystemet inte fungerar och anser att det 

borde ändras. Men anser ändå att någon form av betygssystem behövs för att tydliggöra hur 
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elevernas kunskapsinlärning fortskrider och visa på de fall där extra insatser behöver sättas in. 

Ytterligare pekar Ask på att betyg ska ses som en rättighet för eleverna, detta utifrån att elever 

ägnar mycket tid och energi på sitt skolarbete, som vuxna i skolans omgivning sedan 

utvärderar. Informationen från denna utvärdering anser hon att eleverna har rätt till och detta 

kallar hon för betyg. Hur detta betyg ska ges är något som Ask anser att man kan diskutera, 

men det kan vara allt från muntlig till skriftlig form. Wikström kontrar då med en fråga till 

Ask där han lyfter fram lärarens betygssättning och omdöme som problematisk och att betyg i 

många fall kan upplevas från elever som orättvisa (Sundin:1992;13).  

 

”Betyg skall inte vara ett omdöme, därför att det inte bara är ett tyckande, utan du ska veta vad det är 

det tänker mäta och på vilket sätt. Det är inte ett ”tyckandet” från läraren som vi vill ha, men det är 

svårt att helt undvika det, det ska medges”. 

                                                                              (Sundin, B.(1992) Jens möter Bea. Frihet, 8 (9), s 13) 

 

I artikelns avslutande del får Wikström och Ask frågan om hur mycket de tycker att deras 

ståndpunkter överensstämmer med varandra. Wikström anser att de två delvis är överens om 

målen, men att medlen skiljer sig en del. Ask ser enighet om satsningen och grunddragen i 

svenskt skolväsende, men ser att finns ideologiska skillnader som gör att man lägger 

tyngdpunkten lite olika (Sundin:1992;14).  

 

8.3 Olika synpunkter på betygssystemets utformning och skolans 
roll  

Vidare om socialdemokraternas inställning till betyg går att läsa om i tidskriften Frihet, från 

1992. I artikeln, Skolminister Asks hemliga drömmar, tar socialdemokraten Karl-Petter 

Thorwaldsson upp den moderata regeringens vilja om att införa ett nytt betygssystem. Han 

beskriver även Beatrice Asks önskan om att betyg ska ges redan i de längre årskurserna, med 

argumentet att det skulle förbättra elevernas kunskaper. I förhållande till detta säger 

Thorwaldsson att även socialdemokraterna vill ha ett nytt betygssystem och ett system som 

ställer krav på både elever och på lärare, men däremot är de inte för att betyg skall ges redan i 

de lägre årskurserna (Thorwaldsson:1992;9)  
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I ytterligare ett nummer av Frihet, men nu från 1994, kan man läsa mer om 

Socialdemokraterna syn på skolans utformning. Artikelns överskrift är ”School´s out – men 

vet du vad du kommer tillbaks till i höst?” . I texten som följer tar man upp ett antal punkter 

om hur Socialdemokraterna vill att skolan ska utformas, om de vinner det då stundande valet. 

Under den första punkten står det att Socialdemokraterna vill att den framtida skolan ska vara 

en skola för alla. De framhåller att om befolkningens kunskap och bildningsnivå höjs kommer 

detta även att förbättra hela samhället och dess utveckling. Vidare anser de att elevens egna 

upplevelser måste få ta mer utrymme i skolan och utifrån detta måste de även få fler tillfällen 

att använda sina nyförvärvade kunskaper i praktiken. Betyg ska inte ges för tidigt, då de 

menar att det kan hämma elevernas kunskapslust att för tidigt bli ”sorterad” i bättre och 

sämre. De är även för sammanhållna klasser oavsett kunskapsnivå, då det menar att elever 

hjälper varandra, vilket de ser som positivt (Nilsson:1994).            

 

Debatten kring skolpolitik och betygsfrågan går att finna i ytterligare en tidskrift från 1992. 

Skillnaden emot de föregående socialdemokratiska tidskrifterna är att denna är moderat och 

tidskriftens namn är Medborgaren. Artikelns rubrik är Fritt skolval införs och skolminister 

Beatrice Ask är återigen intervjupersonen. I början av intervjun lyfter Ask fram att 

skolfrågorna tillhör det verkligen moderata kärnfrågorna. Detta utifrån att partiet envist har 

hållit fast vid krav på betyg, kunskaper och valfrihet trots att en ”experimentellt sinnad 

vänster utbildningspolitik dominerat” (Nordin: 1992;32). Dessa pedagogiska experiment ser 

Ask även som orsaken till de otillräckliga studieresultat som kommit att öka bland landets 

elever (Nordin:1992;33).  

 

Om kravet på betyg så framhåller Beatrice Ask att betygen länge varit en ”käpphäst” för de 

moderata skolpolitikerna. Enligt Ask har det länge funnits en tydlig och stark opinion från 

såväl elever som föräldrar att ha betyg i skolan. Hon menar att betyget fyller en viktig 

funktion som ”budbärare” till föräldrar och elever om hur det går i skolarbetet. Utan betyg, 

menar Ask, att många tillfällen att fånga upp de elever som behöver extra stöd kan gå 

förlorade. Utöver detta förbereder även betyg eleven för ett liv där det ställs krav och där 

kunskaper är viktiga (Nordin:1992;34). Kring frågan om betyg tar Ask även upp, det hon 
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anser vara, det nya och rättvisare betygssystemet som Moderaterna vill införa och som bygger 

på målrelaterade betyg. I det nya betygssystemet ska antalet betygstillfällen utökas och betyg 

skall även ges tidigare än idag. Antalet betygsgrader skall utökas, från det nuvarande fem och 

anses därför kunna ge ett mer rättvist och nyanserat omdöme. Ask tar här även upp att ett 

betyg i ordning och uppförande övervägs (Nordin:1992;34).  

 

Ytterligare om Beatrice Asks vilja att ge betyg i ordning och uppförande går att läsa i 

Medborgaren ett år senare, 1993. Hon uttrycker då att hon anser det sorgligt att begreppet flit 

är bortglömt i skolan (Nordin:1993;10).  

 

”Om vi ger lärarna möjlighet och anledning att uppmuntra elever som sliter, uppför sig och gör sitt 

yttersta då kommer också eleven ha stora möjligheter att lyckas i sitt arbete. Hon eller han får se att 

ansträngningarna verkligen var värda något”. 

                     (Nordin, S(1993)”Tydliga kunskapsmål – valfrihet under ansvar”. Medborgaren, 4, s 10)   

 

I samma artikel beskriver Beatrice Ask även att hon tror att kunskapsprofilen kommer stärkas 

genom den nya läroplanen för grundskolan, gymnasium och kommunal vuxenutbildning, som 

moderaterna kommer att lägga fram under hösten 1993. Genom den nya läroplanen kommer 

den enskilde eleven att få ett större utrymme att själv välja ämne och studieinriktning. Det är 

det egna personliga ansvaret för lärandet som ska uppmuntras enligt Ask. Vidare beskriver 

hon att kunskaperna i kärnämnena kommer att markeras klart i den nya läroplanen. Det 

kommer även läggas särskild prioritet på språkkunskaperna, inklusive kunskaperna i 

modersmålet. Med andra ord är målet att de flesta elever skall ha goda kunskaper i två språk, 

utöver svenska, när de lämnar grundskolan. Detta för att Sverige ska kunna hävda sig i en allt 

mer internationaliserad miljö. Utöver rena kunskaper så bygger skolan även på grundläggande 

etiska normer. Utifrån detta menar Ask att den ”kristna etiken” samt den ”västerländska 

humanismen” får en viktig roll i skolarbetet. Skolan ska utifrån detta kunna stå för såväl 

förankring som förändring (Nordin:1992;34).  
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I ytterligare ett nummer av den moderata tidskriften, Medborgaren, men nu från 1993, uttalar 

sig Beatrice Ask återigen om de tänkta moderata skolreformerna. Rubriken för artikeln lyder; 

”Tydliga kunskapsmål – valfrihet under ansvar”. Ask lyfter här fram att regeringen vill skapa 

en ny och modern kunskapsskola. I den sortens skola ska målen – kunskaper, normer och 

värden vara de viktiga. Utifrån detta ska den nya läroplanen inrikta sig på att ange 

ansvarsfördelning, färdriktningar och mål, däremot framhåller Ask att dess uppgift inte är att 

som tidigare i detalj styra skolan. Vidare angående om att ge eleverna kunskaper och värden 

understryker Ask skolans ansvar för kulturarvet, både för vårt svenska arv men även för det 

gemensamma nordiska kulturarvet. Ask anser att skolan borde lära ut mer om vår nordiska 

historia och våra nordiska språk (Nordin:1993;9).  

 

(2007/08) 

8.4 Eleven i centrum (S) 

Nu kommer en beskrivning av debatten utifrån de valda tidskrifterna från 2007/08, som 

pågick inför betygssystemskiftet som nu är i antågande. 

 

I artikeln ”Framtidens skolpolitik” ur den socialdemokratiska tidskriften Tiden från 2007 

skriver Marie Granlund, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i rådslaget om 

skolan, om partiets hållning inom skolpolitik. Granlund pekar på att underkastelse, tidig 

sortering och repressalier tillhör ett gammaldags samhälle som vi lämnat bakom oss och att 

framtidens utmaningar måste mötas med en modern skolpolitik. Hon anser även att alla unga 

har rätt att ses som självständiga individer, som vågar och tänker ifrågasätta. Dagens unga 

accepterar inte att bli inordnade och sorterade efter utbildning, föräldraras inkomst eller 

kulturell bakgrund. Socialdemokraternas huvudbudskap i sin nya skolpolitik är att alla unga 

måste ges möjligheter att utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar. Vidare framhåller 

Granlund att kunskap inte är en bristvara och därför inte heller ska ransoneras, rätten till 

kunskap får aldrig bli en klassfråga. Kunskap är till för alla och är med och inger frihet och 

makt till de unga (Granlund:2007;10). Vidare säger Granlund att skolans centrala uppgift är 

att ge alla sina elever gedigna kunskaper och lusten att ständigt vilja lära sig mer. 

Socialdemokraterna vill dessutom ta till vara barns nyfikenhet och lust att lära redan i 

förskolan (Granlund:2007;11).  
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När det kommer till varje elevs kunskapsutveckling så måste detta systematiskt följas upp och 

utvärderas, ej betygsättas, varje termin från första årskurs, detta för att brister ska kunna 

upptäckas i tid. Då sådana brister upptäcks ska, enligt Granlund, insatser och resurser sättas in 

direkt (Granlund:2007;11). I slutet av Granlunds artikel framhåller hon att den 

socialdemokratiska skolpolitiken vill sätta eleven i centrum. De anser att en avgörande faktor 

för vilka kunskapsresultat som nås i skolan är elevens motivation och engagemang för sina 

egna studier. För att eleverna ska känna detta engagemang krävs det att elever upplever 

möjlighet till inflytande och medbestämmande i skolan (Granlund:2007;11).  

 

”Genom att eleven ges makt att vara med och utforma sin egen skolgång, skapas ett engagemang som 

också kommer till uttryck i ökade kunskapsresultat”. 

                                                                     (Granlund, M (2007)Framtidens skolpolitik. Tiden, 6, s 11). 

 

Den socialdemokratiska synen på skolpolitik i jämförelse med den borgliga synen går att läsa 

om ur ett nummer av tidskriften Tiden från 2008. I artikeln tar man upp de mätningar som är 

gjorda över den svenska skolans utveckling och hur den svenska skolan i jämförelse med 

andra länder i internationella tabeller ligger till kunskapsmässigt.  Enligt socialdemokraterna 

visar resultaten av dessa undersökningar inte en entydig bild men pekar ändå mot en 

genomsnittlig försvagning av den svenska skolan (Lindgren:2008;16).  

 

De borgliga partierna har även de uppmärksammat en försämring av den svenska skolan. Den 

generella förklaringen till detta är, enligt den folkpartistiske skolministern Jan Björklund, att 

man avskaffat betygen i de lägre årskurserna och att skolan därmed har blivit en ”flumskola”. 

Därför vill man nu återinföra tidigare betyg och mer kontroller. Socialdemokraterna menar 

istället att problemet med den svenska skolan inte är ett generellt sådant. De pekar på att det 

finns gott om skolor, i socialt väletablerade områden, som visar på mycket bra resultat och 

höjda värden. Däremot ser de att de stora problemen med kunskapsnivåerna finns i de skolor 

som ligger i socialt utsatta områden. Det är utifrån dessa klyftor som socialdemokraterna 

härleder försvagandet av den svenska skolan. Däremot håller Socialdemokraterna med den 
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nuvarande regeringen om att det både är önskvärt och nödvändigt att skolan följer upp 

eleverna så att de lär sig de som läroplanen säger att de ska lära sig. Dock anser de inte att 

grundproblemet handlar om att kontrollera kunskaperna, utan snarare om att förmedla dem. 

Detta anser de att den borgliga skolpolitiken har få svar på. Socialdemokraterna tror däremot 

att lösningen för skolan är fler lärare, samt att man i utsatta områden får möjlighet till att 

arbeta med mycket mindre elevgrupper (Lindgren:2008;17).  

 

Ytterligare om Socialdemokraternas syn på skolan går att läsa i tidskriften Frihet från 2007. I 

artikeln ”Skolorna där eleverna har makten” framhåller partiet att man vill forma ett land vars 

ekonomi bygger på kunskap. De pekar på vikten av att ta tillvara elevernas förmåga och 

önskan om bildning och därefter ”investera” i kunskap. Vidare anser de att det livslånga 

lärandet börjar redan i förskolan, då studier visat att barn som gått i förskolan ofta når bättre 

kunskapsresultat i skolan än de barn som inte gått i förskolan. Utifrån detta vill 

socialdemokraterna satsa på kompetensutveckling för förskolepedagoger, då de anser att det 

skulle bidra till att höja kvalitén på förskolorna (Höglund:2007;32). 

 

När det kommer till betygsfrågan så ställer de sig frågande till den borgliga regeringens 

förslag till ordningsbetyg. De anser att införandet av ett ordningsbetyg är ett sätt att ge 

eleverna skulden för skolans dåliga resultat, vilket de inte ser som rättvist mot eleverna. I 

artikel har man intervjuat Kjell Ahlgren, inspektör på skolverket, han besöker ofta skolor och 

kontrollerar då bland annat elevinflytandet och den allmänna ordningen. Han anser att det i 

längden inte går att straffa elever till lydnad. Istället menar Ahlgren, utifrån erfarenhet, att ju 

mer ansvar och inflytande som eleverna har desto bättre blir skolklimatet. Detta är något som 

Socialdemokraterna håller med om (Höglund:2007;33).  

 

Vidare menar de att alla barn har rätt att nå upp till kunskapsmålen i skolan. Detta anser de 

möjligt genom tidig uppföljning, målrelaterade betyg, nationella prov samt individuella 

utvecklingsplaner. Utifrån detta, menar de, att man på ett tidigt stadium kan sätta in 

stödresurser för de elever som behöver, så att varje elev kan utvecklas och klara av de 

kunskapsmål som är satta (Höglund:2007;34).  
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8.5 ”Att ställa krav i skolan är att bry sig” (M) 

En del av den moderata debatten inom skolpolitiken inför betygssystemskiftet som äger rum 

2011/12 har gått att finna i tidskriften Medborgaren. 

 

I en notis ur Medborgaren från 2008, går det att läsa om moderaternas glädje över det nya 

borgliga betygssystemet och om att de länge velat se ett nytt system. De påpekar att det 

nuvarande betygssystemet enligt dem inte har fungerat, detta då ”signaler om att det går åt rätt 

eller fel håll kommer alldeles försent” (Randberg:2008;15). De påpekar även att trots den 

kritik som riktats mot införandet av tidigare kunskapskontroller, som det nya betygssystemet 

innebär, så kommer det inte att skapa varken mer stress eller oro hos eleverna utan snarare 

minska det (Randberg:2008;15).  

 

I artikeln ”Fem röster om vägen till politiken 2010” är en av rösterna moderaten Margareta 

Pålsson, riksdagsledamot och talesman i utbildningsfrågor. Pålsson ingår i en arbetsgrupp 

som fått namnet ”Jobb, välfärd och kunskap”. Detta är en grupp som är tillsatt av det 

moderata partiet och vars uppgift bland annat är att föreslå möjliga reformer för att höja 

kvaliteten inom utbildningssystemet. Utifrån arbetsgruppens delrapport så framhåller Pålsson 

att grunden till en bra skola måste läggas tidigt, därför bör det läggas extra fokus på förskolan. 

Vidare menar Pålsson att en rättvis och bra skola är en kunskapsskola och detta är något som 

alliansregeringen redan i dag arbetar med. Däremot anser Pålsson att mycket arbete återstår 

innan en kunskapsskola är återupprättad. Målet för den moderata politiken måste vara att ge 

alla elever, oavsett bakgrund, möjligheten att göra såväl en klassresa som en kunskapsresa. 

För att kunna göra denna kunskapsresa behövs det, enligt Pålsson, goda språkkunskaper. 

Basen för dessa språkkunskaper läggs redan i förskolan, detta förklarar det särskilda fokuset 

på just förskolan (Pålsson:2008;5).  

 

”Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare 

lära sig läsa, skriva och räkna” 

                         (Pålsson, M (2008) Fem röster om vägen fram till politiken 2010. Medborgaren, 5, s 5) 
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Med detta till trots är Pålsson tydlig med att förskolan inte ska bli någon 

”katederundervisning”. Utvecklingen skall snarare bygga vidare på det som i dag redan finns i 

många förskolor. Detta är att inlärning skall ske genom lekfulla former, där man blandar lek 

och stimulerar barnens nyfikenhet med ett pedagogiskt innehåll (Pålsson:2008;5).  

 

I ännu ett nummer av Medborgaren från samma år, 2008, kan man läsa en intervju med Maria 

Stockhaus, som är moderat kommunalråd i Sollentuna. I intervjun talar hon för att den 

svenska skolan behöver en nystart. Stockhaus menar att skolan alltför länge visat på fallande 

resultat, då elever inte når målen. Hon anser även att skolan verkar glömt bort sin 

huvuduppgift och att de inte tar tillvara elevernas kunskapstörst. Vidare säger hon att skolan 

inte kan eller ska lösa världens alla problem men däremot bedriva en undervisning som 

bygger och fokuserar på kunskap. På frågan vilka skolreformer som är de viktigaste svarar 

Stockhaus ”lärarlyftet” och tidigare betyg. Lärarlyftet är en reform där alliansregeringen satsat 

pengar till kvalificerad fortbildning för lärarkåren. Stockhaus pekar här på forskning som 

visar att lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för goda kunskapsresultat. Med 

andra ord så kan en bra lärare lyfta sina elever. Den andra skolreformen som Stockhaus anser 

viktig är att betyg och skriftliga omdömen ska ges tidigare. Detta bygger hon dels på att 

föräldrar och elever tidigare ska kunna få signaler om hur det går i skolan. Samt dels för att 

tidigare och fler ”kunskapskontroller” kan vara med att synliggöra eventuella kunskapsluckor 

då extra stöd kan sättas in tidigare (Randberg:2008;9).  

 

Skolminister Jan Björklund beskriver i ett nummer av Medborgaren sina mål och tankar 

angående den svenska skolan och hur han anser att den fungerat hittills. Björklund anser att 

målstyrningen av skolan inte har fungerat, detta utifrån rädslan för distinkta utvärderingar och 

tydliga kunskapskrav. Detta menar han även har uppenbarat sig i mätningar då den svenska 

skolan visat på fallande kunskapsresultat. Han anser även att kunskapskraven och 

kunskapsmålen utformats alldeles för vagt. Detta är något som Björklund tillsammans med 

regeringen är fast beslutna om att förändra inom den svenska skolpolitiken. I den nya 

läroplanen ska kunskapskraven och kunskapsmålen uttryckas tydligt och det ska inte finnas 

några stora tolkningsutrymmen. Utvärdering av om kunskapsmålen nåtts ska göras utifrån 
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nationella prov och betygskontroller skall göras tidigare än i dag. Vidare säger Björklund att 

det är viktigt att påpeka att tydliga kunskapsmål inte används för att vara elak mot eleverna. 

Istället menar han att förekomsten av tydliga krav och mål, som är kopplade till stödåtgärder 

för de som behöver, egentligen är ett sätt att visa att man faktiskt bryr sig om eleverna och 

deras skolgång (Källman: 2008;16).  

 

9. Hur har den politiska debatten utvecklats? 
Med utgångspunkt från de Socialdemokratiska och Moderata tidskrifterna som jag läst och 

granskat har ett antal politiska ståndpunkter och problemställningar utkristalliserat sig. Utifrån 

dessa finner man att debatten gällande skolreformer inte nämnvärt förändrat sig under de år 

som förflutit mellan betygsystemskiftet 1995 och det skifte som träder ikraft 2012. Däremot 

finner man en del ändringar i partiernas åsikter och man kan även märka en tendens till att 

partiernas ståndpunkter med åren blivit allt mer lika varandra. Utifrån de ovanstående 

beskrivningarna av vilka ståndpunkter och argument som respektive parti uttryckte i de 

utvalda tidskrifterna kommer nu en jämförelse dem emellan. Dessa jämförelser kommer även 

att kopplas till teori, politiska dokument samt till tidigare forskning och debattens 

kunskapssyn kommer att lyftas fram. 

 

9.1 En kunskapsskola? 

Analysen har sin startpunkt från de omtumlande politiska åren som föranledde 

betygssystemskiftet 1995. Trots att Socialdemokraterna och Moderaterna hade delade 

meningar om hur själva utformningen skulle se ut, var de överens om att en ny läroplan samt 

betygssystem var nödvändig då det relativa systemet inte visat sig fungera (Egidius:1999). 

 

Efter valet 1991 skedde ett regeringsbyte från en Socialdemokratisk regering till en borglig 

koalitionsregering. Moderaten Beatrice Ask blev då ny skolminister. Det var under denna 

mandatperiod som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutade att ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem skulle införas i det obligatoriska skolväsendet och då ersätta 

det relativa betygssystemet som varit i bruk sedan 1962 (rskr. 1993/94:82). Den största 

skillnaden mellan det relativa, gruppbaserade betygssystemet och det nya mål- och 
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kunskapsrelaterade systemet var att den nya läroplanen nu skulle visa på olika mål att sträva 

efter samt uppnå i de olika kunskapsämnena. Genom tydliga kunskapsmål skulle det även bli 

mer fokus på de faktiska kunskaper som eleverna skulle tillgodose sig (Prop. 1992/93:220). 

 

I tidskriften Medborgaren från 1993 går det att läsa en artikel där Beatrice Ask uttalar sig om 

de tänkta moderata skolreformerna. Ask lyfter då fram att regeringen vill skapa en ny och 

modern kunskapsskola. I den sortens skola skall det viktigaste vara målen - kunskaper, värden 

och normer, detta utifrån ett mål- och kunskapsbaserat system (Nordin: 1993). Begreppet 

kunskapskola går att finna i den moderata debatten såväl under 90-talet och tillika i dagens 

debatt. I Medborgaren från 2008 lyfter den moderata talesmannen i skolfrågor, Margareta 

Pålsson, återigen upp begreppet kunskapsskolan. Nu har dock begreppet fått en lite annan 

framtoning. Från Beatrice Asks uttalande om en kunskapsskola där kunskaper, normer och 

värden är det centrala, lyfter istället Pålsson upp kunskapsskolan som en skola som skall vara 

bra och rättvis, utan att nämna mål och värden. Pålsson framhåller att man för att uppnå denna 

sortens skola måste möjliggöra för alla, oavsett, bakgrund att göra såväl en klassresa som 

kunskapsresa (Pålsson:2008). Med andra ord kan man tolka det som att målen för 

kunskapsskolan som Ask talade om 1993 - kunskap, värden och normer, har gått över från att 

vara abstrakta mål till att snarare handla om hur man istället på bästa sätt skall möjliggöra för 

alla att ta del av dessa mål. 

 

Vidare framhåller Pålsson att man inom alliansregeringen arbetar för att etablera en 

kunskapsskola men att det ännu återstår en del arbete (Pålsson:2008). Detta kan man tolka 

som att skolan ännu inte helt kan möjliggöra en klass- och kunskapsresa för alla sina elever. 

Detta går även i linje med mätningar gjorda över den svenska skolans utveckling och där man 

ser en försvagning av elevernas kunskapsresultat (Lindgren:2008). Socialdemokraterna anser 

att denna försvagning inte är generell över hela landet, då de menar att det finns skolor som 

till trots av gjorda mätningar visar på god utveckling och höjda resultatnivåer. Däremot pekar 

de på att dessa skolor alla har en gemensam nämnare, alla ligger de i socialt väletablerade 

områden. Istället är det i skolor, i socialt utsatta områden som kunskapsresultaten visar på en 

ständigt nedåtgående spiral. Det är utifrån dessa klyftor som socialdemokraterna härleder 

försvagandet av den svenska skolan (Lindgren:2008). Alliansregeringen och skolminister 

Björklund lutar mer åt att problemet ligger i att läroplanen som använts fram tills i år har haft 



 37 

kunskapskrav och kunskapsmål som har varit för vagt utformade. De anser att med tydligare 

kunskapsmål och mindre tolkningsutrymme i läroplanen samt tidigare betyg som gör att man 

lättare kan fånga upp de elever som behöver extra stöd i tid så kan man vända skolans 

nedåtgående kunskapsresultat (Källman:2008).  

 

Socialdemokraterna och Moderaterna har här två vitt skilda åsikter om vad som är orsaken till 

skolans försvagade resultat. Moderaternas åsikt om tidigare betyg och även om deras 

inställning till betyg som motivation kan man ställa i kontrast till en politiskt tillsatt utredning 

som gjorts av utbildningsdepartementet. I deras undersökning från 1990, inför skiftet till 

Lpo94, granskade de betygets effekt på undervisningen. I resultatet av undersökningen hittade 

de inte mycket stöd för att betyg skulle ha en motiverande effekt för elevernas inlärning. 

Utredningen visade att betyg till viss del kunde vara motiverande för de elever som presterade 

bra resultat, men att betyg för de lågpresterande eleverna hade en hämmande effekt. Utifrån 

detta menade utbildningsdepartementet att betyg var med och skapade klyftor mellan de hög- 

och lågpresterande eleverna (Ds:1990;60). 

 

Utifrån detta ställer jag mig följande frågor: Kan det vara denna klyfta som visar sig i skolans 

försvagade resultat? Är kunskapsskolan utifrån detta möjlig att genomföra då betyg har en så 

central roll i skolan? 

 

9.2 Skolans roll 

Socialdemokraterna och Moderaternas syn på vad skolan skall förmedla har utifrån debatterna 

visat på såväl likheter som skillnader. Det moderata partiet har igenom båda debatterna visat 

stort fokus på ämneskunskaperna. I Medborgaren från 1992 beskriver Beatrice Ask att hon 

anser att kunskaperna i kärnämnena bör markeras tydligt i läroplanen. Hon lyfter även fram 

att språkkunskaper bör prioriteras, detta för att Sverige skall kunna hävda sig i en allt mer 

internationaliserad miljö (Nordin:1992). Vidare i ytterligare en artikel, nu i tidskriften Frihet 

från 1992, talar Ask för att skolans uppgift är att ge sina elever en så kunskapsmässigt bred 

bas som möjligt och lägger här igen stor vikt vid sakkunskaperna (Sundin:1992). Liknande 

fokus på faktiska kunskaper visar sig även i den moderata debatten 2008. I en intervju med 

kommunalrådet Marie Stockhaus om skolans fallande resultat, menar hon att detta beror på att 
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skolan glömt bort sin huvuduppgift, vilket är att bedriva en undervisning som fokuserar och 

bygger på kunskap (Randberg:2008). 

 

Detta fokus på sakkunskaper är något som idé- och lärdomshistoriken Sven-Eric Liedman tar 

upp i sin forskning. Liedman framhåller att kunskap är en färskvara men att det även finns 

beständiga kunskaper, dessa behövs för de mer obeständiga detaljkunskaperna. Liedman 

framhåller dock att de beständiga kunskaperna kan förändras då de upplevs otillräckliga, men 

att de trots detta ger kunskapen en inre samhörighet. De är det beständiga kunskaperna som 

han anser att skolan skall lägga störst vikt på. Detta på grund ut av att det är dessa kunskaper 

som ger eleverna en bra förberedelse och förståelse för fakta som kan komma att ändras i 

framtiden (Liedman:2001;5-7).           

 

Socialdemokraternas syn på vad skolan skall förmedla visar även den, till likhet med 

Moderaterna, på vikten av ämneskunskaper. I bland annat tidskriften Tiden från 2007 

framhåller Marie Granlund, socialdemokratiskt riksdagsledamot, att en av skolans centrala 

roller är att ge alla elever ”gedigna” kunskaper samt uppmuntra till att ständig vilja lära sig 

mer (Granlund:2007). Partiernas syn på sakkunskapernas vikt kan mycket väl förklaras utifrån 

att basen för såväl Lpo94 som Lgr11s betygssystem är mål – och kunskapsbaserad. Vidare om 

det mål- och kunskapsbaserade betygssystemets syn på lärande går att läsa i Bengt Selgheds 

bok Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Selghed menar att det mål- och 

kunskapsbaserade betygssystemets utformning är baserad på forskning om lärande och 

kunskap utifrån en förståelseinriktad syn på lärandet. Den förståelseinriktade synen på 

lärandet utgår ifrån att inlärning i första hand startar som en process hos oss själva. Detta gör 

även att våra uppfattningar om företeelser och händelser i vår omvärld förändrar sig. Utifrån 

detta sätt att se på lärande kan man säga att kunskap är synonymt med en uppfattning om 

någonting i vår verklighet. Kunskapsinlärningen ses därför som en slags process med 

utgångspunkt i sättet vi människor närmar oss lärandet (Selghed:2006).  

 

Trots att basen för de två partiernas skolpolitik är mål- och kunskapsinriktad och därmed även 

förståelseinriktad kan man märka vissa skillnader i deras fokus kring skolan. 

Socialdemokraterna tycks i större utsträckning än moderaterna lägga större vikt vid att skolan 
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ska fungera som en socialt utvecklande plattform. I båda debatterna har partiet stått för en 

skolpolitik där eleven skall sättas i centrum. Elevdemokrati och elevinflytande är två begrepp 

som gått att hitta i argument på såväl 90-talet samt i debatten på 2000-talet. I en artikel ur 

Tiden uttalar sig även Marie Granlund om att hon anser att elevernas engagemang och 

motivation för de egna studierna är en avgörande faktor för vilka kunskapsresultat som 

uppnås i skolan. Granlund menar att detta engagemang skapas genom att eleverna upplever 

möjlighet till medbestämmande och inflytande i skolan (Granlund:2007). Även i debatten på 

90-talet framhåller Socialdemokraterna att de vill att elevens egna upplevelser måste få ta mer 

utrymme i skolan. De framhåller även att man som elev i skolan skall få fler tillfällen att 

använda sina nyförvärvade kunskaper i praktiken (Nilsson:1994). Detta sett att se på elevens 

lärande som en aktiv process kan kopplas till universitetslektorn, Curt Andersson, bok 

Kunskapssyn och lärande. Andersson menar att man bäst uppnår kunskap genom aktivitet. 

Han menar även att kunskapen bör upprepas och bearbetas vid olika lärningstillfällen. 

Ytterligare framhåller han att kunskap uppstår i social interaktion med andra 

(Andersson:2000).  

 

Likheter i Socialdemokraterna och moderaternas skolpolitik och uppfattning om skolans roll 

går att hitta i den senaste debatten från 2007/08. Båda partierna lyfter då fram förskolans 

betydelse för lärandet. I den socialdemokratiska tidskriften Frihet från 2007 lyfter man fram 

studier som visar att barn som gått i förskola oftast når bättre kunskapsresultat i skolan än de 

barn som inte gått i förskola. Utifrån detta menar de att det livslånga lärandet börjar redan på 

förskolan. Därför framhåller de även att de har som avsikt att i framtiden satsa på 

kompetensutveckling för förskolepedagoger (Höglund:2007). Fokus på förskolan märks även 

i Medborgaren från 2008, då moderaten Margareta Pålsson, medlem i en arbetsgrupp med 

uppdrag att föreslå möjliga reformer för att höja kvaliteten inom utbildningssystemet, yttrar 

sig om gruppens delrapport. Delrapporten visar på att grunden till en bra skola samt en god 

språkutveckling läggs redan i förskolan. Goda språkkunskaper anser Pålsson gynnar det 

fortsatta lärandet vilket i sin tur sätter förskolans roll i fokus. I förskolan skall inlärningen ske 

genom lekfulla former, där barnens nyfikenhet stimuleras med ett pedagogiskt innehåll 

(Pålsson:2008). Utifrån Moderaternas syn på tidig kunskapsinlärning och språkets betydelse 

för den fortsatta inlärningen kan man likna detta vid det sociokulturella perspektivet. Detta 

med utgångspunkt från att språket inom det sociokulturella perspektivet har en central roll. 

Det är språket som har en avgörande roll för människors lärande och utveckling. Det är även i 
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vårt utbyte av sociala och kulturella erfarenheter som vi i samspel med andra formas som 

kommunicerande och tänkande varelser (Säljö:2005;111).  

       

9.3 Betygsdebatten 

Utformningen av läroplanerna Lpo94 och Lgr11 bygger som tidigare nämnts på ett mål- och 

kunskapsbaserat system. Dock finns det en del skillnader, betygssystemet är en av dessa. 

Detta utifrån skillnaden i antalet betygssteg samt hur betygsstegens krav är ställda och från 

vilken årskurs som betygen skall börja ges (Skolverket:2011). Utifrån debatten på 90-talet och 

fram till dagens debatt tycks de två partiernas syn på betyg inte ändrat sig nämnvärt. 

Moderaterna är fortfarande för tidiga betyg och deras förslag om betygssystem som lades 

fram till riksdagen 1993, men som då aldrig såg dagens ljus, är basen för det betygssystem, 

som börjar gälla hösten 2012 (se s 7 och 11). 

 

Socialdemokraternas syn på betyg är även den tillsynes mycket densamma nu som då. De är 

fortfarande av den åsikten att betyg inte skall ges förrän i årskurs 8 samt att betyg i ordning 

och uppförande inte hör hemma i skolan. Detta bygger jag på debattinlägg från tidskrifterna 

Frihet (1992) och Tiden samt Frihet (2007).  Ur en artikel i Frihet från 1992, går det att läsa 

att socialdemokraterna vill ha ett betygssystem som ställer krav på såväl elever som lärare 

dock framhålls det att dessa betyg inte skall ges i de lägre årskurserna (Thorwaldsson: 2007). 

Liknande åsikter går att finna i tidskriften Tiden från 2007 då Maria Granlund, 

socialdemokratiskt riksdagsledamot, anser att tidig sortering och repressalier tillhör den gamla 

skolan (Granlund:2007). Ytterligare i Frihet från samma år tar man upp de borgligas förslag 

på ordningsbetyg och menar att detta endast är ett sätt för regeringen att skylla skolans dåliga 

resultat på eleverna (Höglund:2007). 

 

Detta till trots kan man ändå uppleva en tendens till att betygs- och utvärderingsfrågan inte är 

lika snäv för Socialdemokraterna som den var på 90-talet, då de under den debatten inte 

uttalade sig nämnvärt om varken tidig utvärdering eller tidiga kunskapskontroller.  
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Utifrån debatten 2007 märks en större dragning emot att vilja följa upp elevernas 

kunskapsutveckling i större utsträckning än tidigare. Marie Granlund anser i debatten från 

2007 att skolan ska följa upp elevernas kunskapsutveckling samt göra utvärderingar utifrån 

dessa varje termin från och med årskurs 1. Detta för att man tidigare ska kunna sätta in 

stödinsatser för de elever som visar sig behöva det (Granlund, 2007). Trots att Granlund inte 

avser att skolan ska sätta betyg från årskurs 1, så anser jag att detta uttalande ändå visar på en 

viss öppenhet mot en hållning mer lik moderaternas till utvärdering och bedömning. Även i 

tidskriften Frihet från samma år uttrycks en vilja för tidigare uppföljning och kontroller av 

eleverna kunskaper. Man talar då för att alla elever har rätt att nå upp till kunskapsmålen i 

skolan och att detta anses möjligt genom tidig uppföljning, nationella prov, målrelaterade 

betyg samt individuella utvecklingsplaner (Höglund:2007). 

 

Det moderata partiet har däremot under båda debatterna stått fast vid deras åsikt att betyg och 

utvärderingar av elevernas kunskapsutveckling skall ges från tidig ålder. En av anledningarna 

till detta är densamma som Granlund uttrycker, nämligen att tidigt kunna fånga upp de elever 

som inte når upp till kunskapskraven. Detta uttrycks i debatten under början av 90-talet tillika 

i debatten under 2000-talet.  

 

I tidskriften Medborgaren från 1992 framhåller den då moderata skolministern Beatrice Ask 

att betygsfrågan länge varit en ”käpphäst” i den moderata skolpolitiken. Hon visar på betygets 

viktiga funktion som bärare på information till elever och föräldrar om elevens 

kunskapsresultat och utveckling. Vidare anser hon även att betyg är med att förbereda 

eleverna för ett liv där krav kommer att ställas och där kunskaper är viktiga (Nordin:1992). 

Vidare i samma tidskrift, men nu i ett nummer från 2007, lyfts moderaternas glädje fram över 

det nya borgliga betygssystemet. Även här finner man, till likhet med artikeln från 1992, att 

moderaterna önskar tidigare betygskontroller. De vänder sig här också emot kritiken som 

finns emot tidiga betyg och menar istället att tidiga betyg kommer att minska på elevers stress 

och oro (Randberg:2007).         
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9.4 Betyg som en motivationshöjare? 

Om synen på betyg som motivation går att finna i det förslag som den tillsatta 

betygsberedningen lade fram till riksdagen inför frambringandet av den nya läroplanen Lgr11. 

Betygsberedningen var då tillsatt av Jan Björklund och skulle utifrån valda direktiv utforma 

en ny läroplan, ett av direktiven var att betygsstegen skulle utökas. Det var utökandet av 

betygssteg som beredningen senare lyfte fram och menade kunde ha en motivationshöjande 

effekt för eleverna. Genom att det nu skulle finnas fler betygssteg mellan det högsta och 

lägsta betyget förväntades fler elever nå de högre betygsstegen, vilket i sig skulle uppmuntra 

eleverna att anstränga sig mer (Ds 2008: 13;69). Utifrån betygsforskningen har inte många 

resultat pekat mot att betyg skulle ha en motivationshöjande effekt. Istället är det mycket som 

talar för att betyg snarare kan ha en hämmande effekt för elevers kunskapsinlärning 

(Ds:1990;60). 

 

Betygsforskaren Christina Cliffordsson vid Göteborgs universitet har forskat kring betygets 

mening i undervisningen. I sin forskning lyfter hon fram vad hon anser vara betygets tre 

utmärkande funktioner. En av dessa funktioner är att betyg skall gagna elevers motivation. 

Denna funktion ställer Cliffordsson sedan i kontrast till den ”positiva människosynen” som 

hon menar framgår i läroplanen Lpo94. Den positiva synen på människan, som i detta fall 

utgår ifrån att alla kan och vill lära sig, överensstämmer illa med att man menar att betyg 

behövs för att motivera eleverna till att vilja lära (Cliffordsson:2004). 

 

Ytterligare argument mot betyg som motivation kan man hitta i den politiska debatten. Det 

moderata partiet och dess företrädare framhåller inför båda betygssystemskiftena att de har 

stor tilltro till elevens egen lust till lärande. I Tidskriften Frihet, från 1992, säger skolminister 

Beatrice Ask (M) följande: 

 

 ”Det finns en otrolig kraft i barns kunskapssökande och detta är något som skolan måste ta till vara 

på”  

                                                                              (Sundin, B. (1992) Jens möter Bea. Frihet, 8 (9), s 12) 
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Vidare i artikeln beskriver Ask även att hon anser att skolan alltför ofta ”daltar” med eleverna 

och att synen på eleverna ofta är att de varken kan eller vill tillräckligt mycket, detta är något 

som hon vill ändra på (Sundin:1992). Även i debatten 2008 går det att skönja en liknande syn. 

I en intervju med Marie Stockhaus, moderat kommunalråd i Sollentuna, tar hon upp att skolan 

allt för länge visat fallande resultat i gjorda kunskapsmätningar. En av Stockhaus förklaringar 

till detta anser hon vara att skolan glömt bort sin huvuduppgift och att de inte tagit tillvara på 

elevernas egen ”kunskapstörst”, vilket visat sig i försämrade resultat för skolan (Randberg: 

2008). 

Utifrån dessa ovanstående uttalanden kan man få uppfattningen av att Moderaterna har en 

stark tilltro till elevens egen motivation till kunskap och utveckling. Detta kan i sin tur ställas 

i kontrast till deras syn på betyg som en motivation. Om eleverna redan har en stark vilja att 

lära sig och utvecklas, var finns då behovet av betyg som motivation?  

10. Slutdiskussion  
I detta arbete har en mängd politiska argument och ställningstagande luftats, beskrivits och 

analyserats. Detta utifrån arbetets syfte och frågeställningar som har varit att genom politiska 

tidskrifter belysa och jämföra de argument och ståndpunkter som det Socialdemokratiska 

samt Moderata partiet har visat på inför betygssystemskiftet 1995 samt 2012. Samt genom 

dessa debatter lyfta fram den kunskapssyn som speglas inom de respektive partierna. 

Utifrån debatten går partiernas kunskapssyn inte att definiera med ett ord. Istället pekar mitt 

material mot följande resonemang kring partiernas kunskapssyn. Socialdemokraterna har 

igenom båda debatterna visat på en skolpolitik med stort fokus på elevernas sociala 

utveckling och på skolan som den plats som skall stå för såväl elevernas sociala samt 

kunskapsmässiga utveckling. De har även ansett att skolans uppgift är att ta till vara elevernas 

egen kunskapslust och uppmuntra till de fortsatta lärande. Detta kan liknas vid en 

kunskapssyn där kunskap är något som vi själva måste tillägna oss, det kan alltså inte 

”kopieras” in i människan utan hon måste själv lära sig och vara aktiv.  I jämförelse med det 

Moderata partiet har dock Socialdemokraterna i debatten inte lagt lika stort fokus på betyg 

och bedömningsaspekten. De har heller inte i lika stor utsträckning som moderaterna förklarat 

vilka faktiska kunskaper det är som de vill att skolan skall förmedla.  Här har moderaterna 

istället varit tydliga, de har i debatten gett uttryck för vikten av språkkunskaper samt vikten av 

att skolan skall förmedla normer och värden till eleverna. Denna syn på kunskap kan i sin tur 

kopplas till att se på kunskap som en färskvara och att det då även finns beständiga 
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kunskaper, i detta fall är det språket, normer och värden. Dessa beständiga kunskaper är 

sådana kunskaper som hjälper hos människor att ge de obeständiga kunskaperna mening. 

Trots dessa skillnader i kunskapsfokus så har partierna utifrån debatten även visat på likheter i 

kunskapssynen. Båda partierna lyfter upp kunskap som en viktig byggsten i ett samhälles 

välfärd. De framhåller att den svenska skolan måste ge eleverna de kunskaper som för landets 

utveckling vidare. Socialdemokraterna lyfter upp att de vill att landets ekonomi skall bygga på 

kunskap. Moderaterna specificerar kunskapen genom att hålla fram vikten av språk och att det 

är genom språket som vi i Sverige kan utvecklas och hävda oss på ett internationellt plan. 

Sammanfattningsvis har den kunskapssyn som framträtt genom debatten till mesta dels 

handlat om åsikter från företrädare för de respektive partierna snarare än utifrån direkta 

politiska ideologier.  

Jag tänkte nu beskriva debattens kärna som har varit betygsfrågan. Utifrån debatten kring 

betygssystemskifte har de politiska synpunkterna kring betyg som bedömningsinstrument haft 

en central roll. I hänseende till de respektive partiernas ståndpunkter angående betyg har de 

tillsynes varit sina argument och åsikter ”trogna” igenom de två debatterna. Då jag inte 

uppmärksammat några stora skiftningar. Dock kan man utifrån den senaste debatten märka att 

det Socialdemokratiska partiet blivit mer positiva till tidigare utvärdering av elever. 

Anledningen till tidig utvärdering anser de vara att man då tidigare kan fånga upp elever som 

behöver extra stöd, vilket även är Moderaternas argument för tidiga betyg. Trots att 

Socialdemokraterna inte likställer utvärdering med betyg så anser jag det ändå intressant att 

de sedan 90-talsdebatten nu visar en större vilja att följa upp och utvärdera elever i ett tidigare 

stadium. Betyget har även av moderaterna lyfts fram som en källa till motivation för elevers 

lärande. Det jag finner intressant här är att den betygsforskning som jag hittat och tagit del av 

inte visat något större stöd för denna teori. Forskningen har bland annat visat att betyg kan 

motivera de elever som presterar bra resultat men att betyg även kan hämma de elever som är 

lågpresterande, genom detta skapas klyftor i skolan. Detta kan ställas i kontrast till den skola 

som båda partierna förespråkar, vilket är en skola för alla. Utifrån detta väcks följande fråga: 

Är en skola för alla möjlig att skapa då man använder sig av betyg som delar in elever i 

”bättre och sämre”, där vissa elever premieras och där andra hålls tillbaka? Utifrån detta 

perspektiv skulle det vara intressant att forska vidare om fler alternativ till betyg och 

bedömning samt undersöka hur eleverna själva ställer sig till betyg och hur de upplever att 

den påverkar deras kunskapsinhämtning.      
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