Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 14
Linköping Studies in Behavioural Science No. 152

Bedömningsmakten
Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

Pär Widén

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköping 2010

Pedagogiskt arbete (Pedagogic Practices) är ett tvärvetenskapligt fält, inom det
utbildningsvetenskapliga området, som integrerar olika discipliner för att ge ett
nytt perspektiv på olika aspekter av pedagogers arbete och institutioners roll i
samhället, i första hand skola och undervisning. Fältet är knutet till lärarutbildningens
och skolans verksamhet.
Forskarskolan Pedagogiskt arbete är ett led i ett långsiktigt arbete vid
Linköpings universitet med att bygga upp en ny forskningsorganisation och
samtidigt förändra och forskningsanknyta lärarutbildningarna. Det som vi idag ser
som Pedagogiskt arbete och den forskningsverksamhet som det förknippas med,
initierades 1995 inom den dåvarande filosofiska fakulteten, och syftade bland
annat till att stärka verksamheten inom lärarutbildningen.
Forskningen och forskarutbildningen inom det utbildningsvetenskapliga området
kännetecknas av koncentration på samhällsrelevanta forskningsprogram som
kräver samarbete över ämnes- och fakultetsgränser. Forskarutbildningen organiseras
oftast i forskarskolor.
http://www.ibl.liu.se/forskarutbildning/forskarskolan-pedagogiskt-arbete/presentation?l=sv

Pär Widén
Bedömningsmakten
Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

Upplaga 1:1
Linköping Studies in Pedagogic Practices No 14
ISSN : 1653‐0101
ISBN: 978‐91‐7393‐372‐8
Linköping Studies in Behavioural Science No 152
ISSN: 1654‐2029
©Pär Widén
Omslag: Pär Widén och Tomas Hägg
Omslagsfoto: Pernilla Meijer
Tryckeri: Liu‐Tryck, Linköping 2010
Distribueras av:
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping

FÖRORD .................................................................................................................. 7
1. SKOLVÄSENDETS OCH BEDÖMNINGENS OMVANDLING .................... 8
INLEDNING .............................................................................................................. 8
BAKGRUND ............................................................................................................. 8
TIDIGARE FORSKNING OM SKOLVÄSENDETS OMVANDLING ................................... 11
TIDIGARE BETYGSFORSKNING ............................................................................... 18
AVHANDLINGENS UTGÅNGSPUNKTER ................................................................... 26
Bedömning som hierarkisk övervakning och normaliserande sanktion .......... 30
AVHANDLINGENS SYFTE, FORSKNINGSFRÅGOR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT.......... 32
Berättelser om bedömning och skapandet av den moderna individen ............. 34
Avgränsningar, material och disposition ......................................................... 40
2. BERÄTTELSEN OM DET MODERNA BEDÖMNINGSSYSTEMET
KONSTRUERAS .................................................................................................... 44
BAKGRUND ........................................................................................................... 44
BEDÖMNINGSSYSTEMETS ORGANISERING, ARKITEKTER OCH KUNSKAPER – EN
BERÄTTELSE AV 1960 ÅRS GYMNASIEUTREDNING ................................................ 47
DET MODERNA BEDÖMNINGSSYSTEMET – NYA TEKNIKER OCH FÖRÄNDRADE
MAKTRELATIONER ................................................................................................ 54
Moderna tekniker för att observera och dokumentera eleven.......................... 54
Förändrade tekniker för disciplinering av elevers beteende ............................ 62
En individualiserad kunskapskontroll.............................................................. 64
Nya kontrolltekniker och en förändrad lärare-elevrelation.............................. 67
En förändrad provorganisation och ökad statlig kontroll av lärarna................ 70
Ett normaliserat examinationssystem med statliga fackinspektörer ................ 72
GYMNASIEUTREDNINGENS MODERNITETSBERÄTTELSE UTMANAS ........................ 75
Inlägg om betyg i dagspressen......................................................................... 75
Diskussionen om betyg i läroverkslärarnas tidning ......................................... 78
SAMMANFATTANDE ANALYS – ETT TRADITIONELLT ELLER ETT MODERNT
BEDÖMNINGSSYSTEM ............................................................................................ 82
Det traditionellt auktoritära och exklusiva bedömningsväsendet .................... 82
Ett modernt, demokratiskt och inkluderande bedömningssystem.................... 83
3. BERÄTTELSEN OM DET MODERNA BEDÖMNINGSSYSTEMET GRANSKAS
................................................................................................................................... 87
INLEDNING ............................................................................................................ 87
BEDÖMNINGENS ORGANISERING OCH MÅL - EXKLUDERA ELLER INKLUDERA ........ 88
Skolans urval eller elevens eget val................................................................. 88
Bedömningens objektiva kvalitet .................................................................... 92
En kamp om vilka egenskaper som ska bedömas ............................................ 93
Att synliggöra elevernas uppförande, mognad eller kunskaper ....................... 95

Att bedöma elevernas beteende och ordning ................................................... 97
ETT NYTT BEDÖMNINGSSYSTEM OCH NYA TEKNIKER FÖR KONTROLL ................. 103
Muntliga eller skriftliga tekniker för kunskapskontroll ................................. 103
Makten över kunskapskontrollen - statscentralt provsystem eller lärarstyrd
kunskapskontroll............................................................................................ 105
FÖRÄNDRINGAR I MAKTFÖRHÅLLANDET MELLAN LÄRARE OCH ELEV ................. 108
En positiv och inspirerande kontroll av elever och lärare.............................. 108
Motstånd mot den förändrade kontrollen....................................................... 111
SAMMANFATTANDE ANALYS – ETT NYTT BEDÖMNINGSSYSTEM OCH EN FÖRÄNDRAD
MAKTUTÖVNING .................................................................................................. 113
4. BERÄTTELSEN OM DET MODERNA BEDÖMNINGSSYSTEMET
FÖRANKRAS ....................................................................................................... 118
EN DOMINERANDE BERÄTTELSE OM BEDÖMNING SYNLIGGÖRS ........................... 119
Ett samlat partipolitiskt underkännande av reformprocessen tystas ned........ 120
Några bedömningsfrågor tabueras och negligeras......................................... 121
UPPGÖRELSEN MED DEN GAMLA SKOLANS BEDÖMNING...................................... 124
Bedömning för att hindra eller tillvarata individen........................................ 124
Bedömningssystemets organisering och ansvar............................................. 127
Bedömning för elevens eller avnämarnas bästa............................................. 129
REFORMKRITIKERNA MISSTÄNKLIGGÖRS OCH UTMANÖVRERAS ......................... 133
Bilden av högern som ett avhopparparti skapas ............................................ 133
Föreställningar om samhället och individen förankras .................................. 137
Försök till motstånd mot berättelsen.............................................................. 140
Riksdagsbeslutet om det nya bedömningssystemet ....................................... 143
SAMMANFATTANDE ANALYS – ETT MODERNT BEDÖMNINGSSYSTEM FÖR DEN MODERNE
INDIVIDEN ........................................................................................................... 143
5. BERÄTTELSEN OM DET MODERNA BEDÖMNINGSSYSTEMET
IFRÅGASÄTTS .................................................................................................... 148
INLEDNING .......................................................................................................... 148
RADIKAL SAMHÄLLSKRITIK MOT SKOLAN OCH BEDÖMNINGSSYSTEMET ............. 149
Föreställningen om det starka samhället ifrågasätts ...................................... 149
Skolpolitiken utvärderas ................................................................................ 151
En kritisk debatt om skolan och betygen ....................................................... 153
EN JÄMFÖRANDE BEDÖMNINGSNORM IFRÅGASÄTTS ........................................... 155
Betygsdebatten i dagspressen runt 1970........................................................ 157
Samhällsdebatten om relativa betyg blir skolpolitik...................................... 160
Den skolpolitiska hanteringen av betygsfrågan problematiseras ................... 163
FÖRSÖK ATT INDIVIDUALISERA BEDÖMNINGEN................................................... 165
En uppgörelse med jämförande bedömning - 1973 års betygsutredning ....... 165
Partipolitisk oenighet förhindrar individualiserad bedömning ...................... 171

Betygsutredandet fortsätter - 1976 års gymnasieutredning............................ 173
Förslag på alternativ bedömning ................................................................... 176
Att minska eller utöka den skriftliga betygsättningen ................................... 177
SAMMANFATTANDE ANALYS - PARTIPOLITISK OENIGHET OCH MISSLYCKADE FÖRSÖK TILL
KONSENSUS OM BEDÖMNINGSSYSTEMET ............................................................. 181
6. EN NY BERÄTTELSE KONSTRUERAS - INDIVIDUALISERADE
BEDÖMNINGAR MED SKILDA INNEBÖRDER ........................................... 185
INLEDNING .......................................................................................................... 185
BAKGRUND ......................................................................................................... 187
ETT INDIVIDUALISERAT BEDÖMNINGSSYSTEM - EN BERÄTTELSE FRÅN 1991 ÅRS
BETYGSBEREDNING............................................................................................. 189
Den individualiserade kunskapsbedömningens experter ............................... 189
En individualiserad bedömnings objekt och bedömningstekniker................. 191
Bedömning som pedagogisk erfarenhet......................................................... 193
Att bedöma den individuella kunskapsutvecklingen ..................................... 194
Bedömning av elevers beteende - en pedagogisk fråga ................................. 196
BETYGSBEREDNINGENS BERÄTTELSE UNDERKÄNDES ......................................... 198
Försök att definiera bort betygets urvalsfunktion .......................................... 200
Individualiserad bedömning genom skriftligt betyg eller elevsamtal ............ 201
Ambivalens omkring skolans bedömningsuppdrag ....................................... 205
Bedömningens effekter på individen – läraren och eleven ............................ 208
DEBATT OM INDIVIDUALISERAD BEDÖMNING I PRESSEN, 1990-95 ...................... 212
Bedömningens effekter – till skada eller nytta .............................................. 213
Lärares bedömning blir föremål för kritik ..................................................... 216
Minskad eller utökad bedömning av eleverna ............................................... 217
Betygsberedningen - ett skolpolitiskt ”fiasko”? ............................................ 218
Lärarpressen som skolpolitisk arena.............................................................. 221
DEN INDIVIDUALISERADE BEDÖMNINGEN OCH DESS MOTSTÅNDARE .................. 223
Den individualiserade bedömningens objekt, tekniker och innebörder ......... 223
KONSENSUS OM INDIVIDUALISERAD BEDÖMNING UPPNÅS I RIKSDAGEN ............. 226
BORGERLIG KONSENSUS - INDIVIDUALISERADE KURSBETYG FÖR URVAL ............ 232
Den borgerliga regeringens individualiserade bedömning ............................ 232
Den individualiserade bedömningens slutliga utformning ............................ 235
SAMMANFATTANDE ANALYS – INDIVIDUALISERING OCH BEDÖMNINGSTEKNIKER MED
SKILDA INNEBÖRDER ........................................................................................... 236
7. STAT, LÄRARE OCH ELEV – BERÄTTELSER OM BEDÖMNINGSMAKTENS
OMVANDLING .................................................................................................... 244
INLEDNING .......................................................................................................... 244
STAT, LÄRARE, ELEV - EN BERÄTTELSE OM FÖRÄNDRINGENS NÖDVÄNDIGHET ... 247
POLITISKA PROCESSER OCH BERÄTTELSENS FÖRÄNDRING .................................. 249

STATSMAKTENS OMGESTALTNING – LÄRARE, ELEV OCH INDIVIDUALISERING SOM
BERÄTTELSE ........................................................................................................ 252

NUTIDA DISKUSSIONER I HISTORISKT LJUS .......................................................... 258
SUMMARY ........................................................................................................... 263
KÄLLOR OCH LITTERATUR .......................................................................... 279

Förord
Det var med skräckblandad förtjusning som jag på senvåren 2002 tackade ja till
forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Denna
förtjusning är nu drygt 7 år senare till ända då avhandlingen läggs fram. Avhandlingsskrivandet har varit en existentiell och intellektuell utmaning som
hade varit mig övermäktig om det inte vore för entusiasmerande seminarier
och diskussioner på Institutionen för beteendevetenskap och lärande och Tema Barn. Tack alla ni som har korsat min väg och konstruktivt bidragit till detta. Avhandlingen har finansierats av fakultetsmedel och Kungliga Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
Jag vill särskilt uppmärksamma följande personer som väsentligen bidragit
till resultatet. Tacksamheten går främst till min handledare Bengt Sandin. Tack
för tilltron till avhandlingsidén och att du förmådde mig att se ”problemet”.
Din kreativa handledningspedagogik och analytiska frågor har varit helt avgörande för avhandlingens slutförande. Tack för allt!
Ett stort tack riktas till Judith Lind och Lisbeth Lundahl för ingående läsning och kritisk granskning av avhandlingsmanuset vid sextio- respektive nittioprocentsseminariet. Tack också Gunilla Halldén för den extra läsningen.
Utan er hjälp vet jag inte vart det hade slutat. Jag vill också uppmärksamma
”läsgruppens” viktiga granskning genom Glenn Hultman och Bengt-Göran
Martinsson. Anna Johnsson-Harrie, Jonas Qvarsebo, Ronny Högberg och
Thom Axelsson har varit mig behjälpliga med korrekturläsningen, tack för det!
Jag står i särskild tacksamhetsskuld till Roger Klinth för intellektuell stimulans och uppmuntran under åren i akademien. Ett särskilt tack vill jag också
rikta till Jonas Qvarsebo för skarpsynta diskussioner, humor och gymsparring.
Jag vill också lyfta fram Mats Sjöbergs arbete med avhandlingen och Maria
Sundqvists engagemang och stöd genom forskningsprocessen.
Jag vill också tacka alla kollegor i forskarskolan Pedagogiskt arbete, alla
02:or; varav Eva Bolander, Anna Johnsson-Harrie och Ronny Högberg stått
mig särskilt nära. Ronny, din vänskap har betytt mycket under dessa karaktärsdanande år. Tack för både meningsfulla och meningslösa samtal.
Min släkt och familj har påtagligt känt av doktorandlivets krav. De har fått
stå ut med min sinnesfrånvaro, ältande av problem, tröttsamma ursäkter och
missberäknade tidsangivelser på disputationsdatum. Jag är oerhört tacksam för
att ni aldrig tvivlat, eller åtminstone inte öppet uttryckt era tvivel.
Annika, Oscar och Wilhelm, nu är boken äntligen klar! Jag skulle aldrig ha
klarat det här utan er. Nu hoppas jag kunna ta igen litet av tiden som ägnats åt
skrivandet. Jag tillägnar er denna bok.
Tornhagen, april 2010.

7

Kapitel 1
Skolväsendets och bedömningens omvandling
Inledning
1962 beslutade Sveriges riksdag att införa en enhetlig obligatorisk grundskola
för alla barn och ungdomar. Två år senare beslutades likaledes införandet av ett
nytt gymnasium. Den utbildningspolitiska målsättningen med reformerna var
att inkludera befolkningens barn och ungdomar i ett gemensamt och sammanhållet skolsystem oberoende av klass, kön och geografisk hemvist. 1
Översynen av gymnasieskolan under 1960-talet innebar att rådande former
för bedömning och betygsättning ifrågasattes och problematiserades. Därmed
tydliggjordes meningsskillnader ifråga om betygssystemets utformning och
innebörder. Olika samhällsgrupper gjorde betygsättningen till en central fråga
vilket framfördes i olika reformförslag. Reformarbetet möjliggjorde för olika
yrkeskårer, expertgrupper, och samhällsavnämare att uttrycka sina uppfattningar om hur skolväsendets bedömning och värderingssystem skulle utformas. 2
I de politiska och samhälleliga diskussionerna om det framtida gymnasiets
betygssystem aktualiserades olika definitioner och uttolkningar av statens och
skolväsendets förhållande till eleverna. Betygsättningen handlade i det avseendet om att observera, värdera och att rangordna elever. Betygssystemets olika
tekniker, dess innebörder och vad det är som skall värderas, spelar därmed en
betydande roll för förhållandet mellan stat, lärare och elev. Denna avhandling
syftar till att studera detta förhållande med utgångspunkt i den politiska diskussionen om omvandlingen av gymnasieskolans betygsättning. Frågan om hur
statens och skolans bedömande maktutövning skulle gestaltas och om förhållandet mellan eleverna och lärarkåren i en ny enhetlig och demokratisk skola
ställs därmed på sin spets. Ett mer precist formulerat syfte med avhandlingen
återkommer jag till senare.

Bakgrund
Förhistorien till detta var en långdragen politisk process med tankemässiga
förgreningar som gick tillbaka på samhällsvisioner och skolreformer från slutet
av 1800-talet. Fram till dess hade statsmakten endast rekryterat och genom de
1

Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
141. Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 2 Försöksverksamheten, (1982) Stockholm, s
157; Qvarsebo, Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet 19461962, (2006) Linköping,
2
Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 2 Försöksverksamheten, (1982) Stockholm, s 157.
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högre skolformerna examinerat för statsämbeten, som präster, statsförvaltare,
jurister och läroverkslärare i samhällets övre skikt. 3 Skol- och undervisningsväsendet i övrigt var inte statsmaktens angelägenhet utan det kunde tillåtas att
drivas på privat eller kommunalt initiativ. Differentieringen och antagningen till
skolformerna skedde utifrån ståndstillhörighet och antaganden om mänskliga
anlag och begåvning med specifika utbildningsbehov och åtskilda skolformer.
De högre skolformerna, lärdomsskolorna och läroverken, förblev sålunda under lång tid en angelägenhet för staten och behöll därigenom sin status som
exklusiv utbildning för en begränsad samhällselit bestående av fåtalet pojkar
företrädesvis från samhällets övre skikt. 4
Under 1800-talet etablerade sig nya borgerliga yrkesgrupper i samhället och
i kraft av deras ökade politiska inflytande reste de krav på att anpassa undervisningsväsendet efter nya samhällsförhållanden. I samma skede stärkte statsmakten sin ställning över undervisningsväsendet och uppfostran av de bredare befolkningslagren genom att förstatliga även andra skolformer. Det statliga undervisningsväsendets differentiering ökade genom en systematiserad examensorganisation som byggde på parallell studiegång och folkskola för de lägre
samhällsskikten och läroverken för de övre samhällsskiktens barn. 5
Under 1900-talets första hälft framförde olika politiska företrädare visioner
om samhällets demokratisering genom ett enhetligt skolsystem för alla barn
och ungdomar. 6 Idéerna om att skapa en enhetsskola kom till uttryck i och
med folkskolans undervisningsplan 1919 och blev successivt införlivade i den
statliga utbildningspolitiken. Ett initiativ som angav den nya statliga inriktningen var inrättandet av försöksverksamheten med enhetsskola under Skolöverstyrelsens ledning. Försöksskolan hade emellertid föregåtts av 1927 års skolreform i vilken krav på enhetligare skolformer hade fått ett visst genomslag och
medförde att en fyraårig bottenskola infördes. 7 I den skolpolitiska debatten
under 1940-talet framförde olika samhällsgrupper ytterligare krav på demokratisering av skolväsendets exklusiva organisationsformer. Statsmakten tillsatte
samtidigt med detta en rad stora utredningar som 1940 års skolutredning och
1946 års skolkommission. Det omfattande utredningsarbete som staten
3

Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
141.
4
Florin & Johansson, "Där de härliga lagrarna gro-": kultur, klass och kön i det svenska
läroverket 1850-1914, (1993) Stockholm, s 205.
5
Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
141. Qvarsebo, Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet 19461962, (2006) Linköping, Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk
skola under 1900-talet, (1986) s 157ff. Florin & Johansson, "Där de härliga lagrarna gro": kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914, (1993) Stockholm, s 110ff.
6
Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte? (1996) Stockholm, s 27.
7
Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 18091992, (1993) Stockholm,
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genomförde under 1940- och 50-talet spelade en betydande roll i den fortsatta
omvandlingen av skolväsendet. Mot bakgrund av att statens försöksskola hade
organiserats kunde riksdagen motivera principbeslutet om att införa enhetsskolan 1950. På det sättet blev tankegångarna om att införa en sammanhållen
grundskola förankrade i bredare utbildningspolitiska lager, vilket också slutligen
underlättade motiveringen för 1962 års riksdagsbeslut om den obligatoriska
grundskolan. 8
Redan vid förarbetet till enhetsskolan föreslog Skolkommissionen att de
högre icke-obligatoriska skolformerna skulle integreras i en enhetlig skola. 9 Det
var en position som 1957 års skolberedning senare också intog. Under själva
genomförandet av grundskolereformen tillsatte regeringen också 1960 års
Gymnasieutredning vars förslag gick ut på att omorganisera gymnasiet och
dess examensväsende enligt grundskolans enhetskoncept. De olika gymnasiala
skolformerna skulle utformas som ett organisatoriskt integrerat gymnasium. 10
Den genomgripande omvandling av skolsystemet som statsmakten genomförde under 1960-talet skapade en sammanhållen skolorganisation av den
grundläggande obligatoriska såväl som de högre gymnasiala skolformerna. 11
Därmed möjliggjordes att en allt större del av rikets barn och ungdomar inkluderades i ett enhetligt skolväsende med gemensam skolgång. Ett viktigt argument för skapandet av detta enhetliga skolsystem var en tydligare anknytning
och övergång mellan de olika skolformerna. Det ansågs särskilt viktigt eftersom övergången till högre studier varit begränsad till ett fåtal barn och ungdomar. Mot denna bakgrund diskuterades frågor om differentiering, urval, sortering, betyg, examen och intagning av elever till gymnasiet i den skolpolitiska
diskussionen invid 1964 års gymnasiereform. 12
I diskussionen framfördes skiftande uppfattningar om huruvida förfarandet
skulle organiseras genom befintliga inträdesprov förlagda till de gymnasiala
skolorna eller genom slutbetyg utfärdade av den obligatoriska grundskolan.
Liksom med den obligatoriska grundskolan diskuterades principen om en fri
tillvalsskola och en skolgång präglad av fria val av ämnen och studiegång. Nydaningen av de gymnasiala skolorna rymde förändringar som en examensfri
organisationsform med målsättning att avveckla urvals- och sorteringsmeka8

Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
141. Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 2 Försöksverksamheten, (1982) Stockholm, s
157.
9
Isling, Vägen till en demokratisk skola: skolpolitik och skolreformer i Sverige från 1880till 1970-talet, (1974) Stockholm, s 115.
10
Lundahl, Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90, (1997) Umeå,
s 84ff.
11
Isling, Vägen till en demokratisk skola: skolpolitik och skolreformer i Sverige från 1880till 1970-talet, (1974) Stockholm, s 112ff.
12
Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
116-117.
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nismer för att hantera de tilltagande problemen med ökade antal kvarsittningar
och kuggningar av eleverna. Reformföreträdare föresatte sig att ett nytt gymnasialt skolväsende skulle ge ett mer enhetligt, effektivt och rättvist förfarande
vad gäller bedömning och förändrade former för intagning och studiernas avslutning. Den utbildningspolitiska visionen om att skapa ett enhetligt massutbildningssystem handlade i det avseendet om att förändra hanteringen i fråga
om bedömnings- och tillträdesreglerna för alla ungdomar oavsett geografisk
hemvist, klass och kön. 13

Tidigare forskning om skolväsendets omvandling
Mot bakgrund av den omvandling av skolväsendets bedömning som tecknats i
inledningen finns det anledning att närmare undersöka hur detta har behandlats i tidigare forskning. Flera tongivande svenska utbildningshistoriska framställningar har skrivits av aktörer som i olika avseenden deltagit i statligt utredningsarbete omkring de skolpolitiska reformerna. De har sedan gjort detta till
forskningsobjekt. 14 En närhet och direkt koppling mellan den nationella och
statliga utbildningspolitiken och den utbildningshistoriska forskningens beskrivningar har därmed präglat utbildningspolitiken och den utbildningshistoriska forskningen. De frågor och problem som formulerats inom den officiella
utbildningspolitiken har delvis också varit centrala för historieberättandet, perspektivtagningen och forskningens utgångspunkter. 15 Petter Aasen och Alfred
Telhaug identifierar en liknande tendens i norsk utbildnings- och skolhistoria. 16
Torsten Huséns, Kjell Härnqvists och Urban Dahllöfs pedagogiska undersökningar fick exempelvis ett stort genomslag och var av betydelse för utgången av
den politiska utbildningsplaneringen i de stora skolreformerna under 1950- och

13

Ibid. s 117, 124.
Englund, "Om nödvändigheten av läroplanshistoria", Utbildningshistoria (1988) s 75.
Pettersson, "Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse", (Staffan Selander), Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, (2003) s
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(red)), Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning,
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Forskning I Sverige, 2002.
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1960-talet. 17 Urban Dahllöfs undersökningar har även tjänat som beslutsunderlag för norsk skolpolitiks vidkommande och det norska skolsystemets motsvarande förändring under 1950-60-talet. 18 Torsten Husén beskriver dessutom
1960-talet som pedagogikens ”gyllene årtionde” just med anledning av denna
ekonomiska expansion och framväxt av utbildningsforskning med en klart
utbildningspolitisk inriktning. 19 Kjell Härnqvist kallar karaktäristiskt nog denna
utbildningspolitiska uppdragsforskning för ”SOU-forskning”. 20 I väsentlig utsträckning har detta bidragit till att upprätta en berättelse om det svenska skolsystemets framväxt och progressiva utveckling i en demokratisk riktning mot
ökad välfärd för alla barn och ungdomar. Sixten Marklund har på ett liknande
sätt varit ledande i skapandet av berättelsen och historieskrivningen omkring
det gymnasiala skolväsendet och bedömningssystems förändringar genom sin
delaktighet i det statliga utredningsarbetet. Skol- och utbildningshistorikern
Gunnar Richardson var understundom aktiv som riksdagspolitiker under denna historiska omvandlingsprocess vilken han sedermera också har skildrat i sin
forskning. Inriktningen och perspektivtagningen i föreliggande avhandlingsprojekt blir därför viktig att motivera med hänsyn till det ovanstående. 21
Svensk utbildningshistorisk forskning om 1900-talet har i stor utsträckning
handlat om efterkrigstidens samhällsutveckling med en rikstäckande enhetsskola och etablering av den obligatoriska grundskolan. Att grundskolans framväxt
fått den främsta platsen är inte omotiverat. Emellertid följer av detta att förändringar inom de gymnasiala skolformerna har blivit något styvmoderligt behandlade. Göran Bergström beskriver sextiotalets gymnasiereform som ”en
administrativ förändring av gymnasiet, men knappast något mer” 22 och impli17

Husén & Härnqvist, Begåvningsreserven: en återblick på ett halvsekels forskning och
debatt, (2000) Uppsala, Dahllöf, Svensk utbildningsplanering under 25 år: argument,
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användbar för delar av norsk skolhistoria. Se exempelvis pedagogen Telhaugs beskrivningar av norska skolsystemets omvandling i Telhaug, Den 9-årige skolen og differensieringsproblemet: en oversikt over den historiske utvikling og den aktuelle debatt, (1969) Oslo, s
164ff.
19
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(1988) Stockholm, s 21.
20
Härnqvist, En SOU-forskares hågkomster, (1987)
21
Se riksdagsdebatt och det statliga utredningsarbetet kring betyg i Riksdagsprotokoll 1973,
nr.58:6. ang.betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan., (1973) s 201-207.
Betygsättning i grundskola och gymnasieskola: rapport, (1971) s 12-13.
22
Bergström, Jämlikhet och kunskap: debatter och reformstrategier i socialdemokratisk
skolpolitik 1975-1990, (1993) Stockholm; Stehag, s 35. Bergström, "Perspektiv på skolreformer", Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning Forskning i fokus 12, (2003) s 358. Lövheim, Att inteckna framtiden: läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965,
(2006) Uppsala,
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cerade en förändring utan några större samhälleliga konsekvenser. Bergström
menar att det i grundskolereformen hade synliggjorts ideologiska motiv som
pådrivande och bakomliggande orsaker och att samma ideologiska mönster
inte gick att urskilja i utredningen inför gymnasiereformen. 23 Bergström tog det
som intäkt för att inrikta sig på andra mer omvälvande och intressanta delar av
gymnasieskolans historia. Att gymnasiereformen är av mindre utbildningshistoriskt intresse är inte en nödvändig slutsats att dra, utan reformens forskningsrelevans beror jämväl på vilka forskningsfrågor och perspektiv som åberopas.
1960-talets gymnasiereform i Sverige har också beskrivits som ett följdriktigt resultat och en effekt av grundskolereformen. Sixten Marklund menade att
den nya grundskolan helt enkelt var en absolut förutsättning för gymnasiets
omvandling och när grundskolereformen hade genomförts följde det nya gymnasiet i spåren av denna. 24 Denna beskrivning är relativt lik den norske pedagogen Alfred Telhaugs skildring av reformen av det norska gymnasiet och yrkesskolorna men skiljer sig från Marklunds genom sitt klassorienterade och
ideologikritiska perspektiv på skolans demokratiseringsprocess. 25
Marklund har ägnat ett betydande utrymme åt gymnasieskolans förändringar i sitt omfattande utbildningshistoriska verk Skolsverige 1950-1975. Inte minst
tog Marklund fasta på gymnasieskolans omvandling som en snabb förändringsprocess och gymnasiereformarbetets ”stora, närmast fruktansvärda effektivitet”. 26 Den samförståndslösning och enighet som uppnåtts hade bidragit till
att rådande skolpolitiska motsättningar från 1950-talet hade lagt sig. Marklund
menade att varken tidigare eller senare har det kunnat uppnås en sådan enighet
vad gäller de utbildningspolitiska målen och medlen. De tidigare motsättningarna mellan företrädare för enhetsskolan och parallellskolan var nästan helt
osynliga ifråga om gymnasieskolan. Även motsättningen mellan företrädare för
skolans sortering av elever. Den gamla motsättningen mellan synsätten om
tidig eller sen differentiering tycktes mer eller mindre försvunnen. Vidare
framhöll Marklund att en återgång till det tidigare akademiska gymnasiet och en
ungdomsskola som syftade till en segregering om högre och lägre social status
var en omöjlig utvecklingslinje ur demokratiseringshänseende. 27
”Hela denna situation bidrog till att göra gymnasiereformen till en närmast konsekvensfråga. Den var framtvingad av grundskolereformen. Den var oerhört
komplicerad, men den var skolpolitiskt manövrerbar.”28

23

Bergström, "Perspektiv på skolreformer", Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning Forskning i fokus 12, (2003) s 335.
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Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 2 Försöksverksamheten, (1982) Stockholm, s 159.
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Telhaug, Vår nye vidergående skole: oversikt over og kommentarer til reformarbejdet,
(1975) Oslo, s 54-74.
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Gunnar Richardsons vidsträckta studier belyser flera aspekter av läroverkens och gymnasiernas omvandling under 1900-talet med betoning på frågor
om studietiden och den organisatoriska anknytningen mellan olika skolformer
även om de innehållsliga aspekterna varit mer betydande inslag. 29 De innehållsliga aspekterna har Richardson problematiserat utifrån olika bildningstraditioner och förändringar i gymnasiets bildningsmål. 30
Richardson lade tonvikten vid idéernas och de materiella villkoren och förklarade att en perspektivförskjutning ägt rum i gymnasiets målsättning. Läroverkens gamla klassiska bildningssyn övergick till att forma eleverna till harmoniska människor. I och med sextiotalets nya gymnasium övergick formuleringen till att handla om problem och synsätt som var betingade av psykologiskt
vetenskapliga utgångspunkter. Bildningssynens förändring knöt Richardson till
framväxten av psykologer, psykiatriker och beteendevetares krav på att förmedla nya modernare kunskaper till en ny tids gymnasieelever. 31 Det nya synsättets framväxt och popularitet menade Richardson också följde av den kollektiva ångest som världskriget orsakat. 32 Den nya målsättningen var därmed en
fråga om att grundlägga en god mentalhygien hos eleverna och psykologiskt
förklara elevbeteende istället för som tidigare att ”bedöma eller fördöma det
moraliskt”. Det psykologiskt präglade synsättets bärande idéer ersatte ett gammalt auktoritärt och moraliskt synsätt. 33
Torsten Husén anger en liknande förklaring till detta förhållande i Skolreformerna och forskningen och om de psykologiska vetenskapernas betydelse för
framväxten av skol- och utbildningsforskningen och hur den betingats av företrädesvis psykologiska synsätt. Forskningen om sextiotalets nya gymnasieskola

29

Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
130. Daniel Lövheims läroplansteoretiska avhandling studerar exempelvis rent innehållsoch ämnesmässiga aspekter i ett flertal debatter under läroverkens 1900-talshistoria.
Lövheim, Att inteckna framtiden: läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik
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30
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132; Richardson, "Från harmoniskt bildad till harmonisk och utbildad - en förändring av
gymnasieskolans målsättning ", (Kenneth Abrahamsson), Bildningssyn och utbildningsreformer: om behovet av bildningsmål i gymnasium och högskola, (1983a) 1960-talets reform innebar i det avseendet ett klart avståndstagande från det tidigare så centrala allmänbildningsbegreppet Allmänbildningsdebatten handlade om hur samhällets efterfrågan på
specifika kunskaper och en allmänbildning av samhällets medborgare skulle utformas.
31
Richardson, Drömmen om en ny skola: Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 19451950, (1983b)
32
Richardson, "Från harmoniskt bildad till harmonisk och utbildad - en förändring av gymnasieskolans målsättning ", (Kenneth Abrahamsson), Bildningssyn och utbildningsreformer: om behovet av bildningsmål i gymnasium och högskola, (1983a) s 43.
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har således fokuserat på de innehållsliga förändringarna med betoning på de
underliggande psykologiska idéerna som drivkraft och förklaringssätt. 34
Beskrivningarna av det gymnasiala skolväsendets omvandling kännetecknas
av en framåtskridande urbanisering, industrialisering, demokratisering och individualisering. 35 Richardson tolkar exempelvis den historiska förändringen av
det enhetliga skolväsendet under 1950-och 60-talet som en befolkningsmässig
tillväxt i kombination med näringslivets krav på gymnasieutbildad arbetskraft
och befolkningens ökade efterfrågan på utbildning. 36 Dessa faktorer drev på
skolsystemets utveckling i den angivna riktningen, ”nya realiteter som hade
skapat en ny situation.” 37
Liknande förklaringar anges beträffande den norska gymnasieskolans expansiva utveckling. 38 De politiska besluten om att reformera de svenska gymnasiala skolformerna betraktades således som ett närmast självklart och oundvikligt steg i en demokratiserings- och individualiseringsprocess. Ett drag i
svensk utbildnings- och pedagogikhistorisk forskning har bestått av konsensusorienterade perspektiv besläktade med politiska kompromisser och samförståndslösningar. 39 Flera nordiska forskare menar att detta även gäller för utbildningshistorisk forskning i andra länder förutom Norge och Sverige. 40 Historieskrivningen beträffande det svenska skolsystemets demokratiserings- och
individualiseringsprocess anser jag legitim som beskrivning av utvecklingen i
länder som Norge, Island och Finland vars likartade moderniseringsprocesser
och skolreformer ägde rum vid tiden runt 1960- och 70-talet. 41
34
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(2004) Lund,
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Åke Isling framstår enligt det ovanstående mer konfliktorienterad i tolkningen av skolväsendet och politiken om läroverken och de högre skolformernas omvandling. 42 Men trots en drygt hundraårig period av politiska strider
omkring läroverkens utbildningsmässiga särställning och dess klassiska bildningstradition genomfördes 1964 års gymnasiereform med en till synes partipolitisk enighet enligt Isling. 43
Reformarbetet saknade fördenskull inte konflikter. Carl Eber Olivestam
menade att debatten om kristendoms- och religionskunskapsundervisningen
var den mest framträdande och väckte också kraftiga reaktioner i samhällsdebatten och i riksdagen. 44
Åke Isling förklarade konflikten omkring religionsundervisningen med att
en ”skolkonservativ hållning” låg bakom den kraftiga reaktionära opinionsbildningen. Den blev särskilt tydlig i bildandet av organisationen Samkristna skolnämnden och den största svenska namninsamlingskampanjen i historien med
över 2 miljoner proteströster mot kristendomskunskapsämnets borttagande. 45
Ideologiska skillnader gjorde sig även gällande ifråga om studietidens längd,
betygsättningen, examensväsendet och censorssystemet. Kampen om ett enhetligt skolväsende framställdes bestå i de splittrade utbildningarnas olika bildningstraditioners ursprung och kulturella status. 46 Det var en ”fattigskola” som
företräddes av folkskolan respektive ”finskolor” representerade av lärover-

exclusion to self-selection: examination of behaviour in Finnish Primary and comprehensive schooling from the 1880s to the 1990s", History of Education vol.31 nr.3, (2002)
Lindblad, Public discourses on education governance and social integration and exclusion:
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historie, Oslo,(1992) s 9ff.
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43
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(2003) s 334-335.
44
Olivestam, Idé och politik III. De politiska partierna - Skolan och ideologin. Från 1960
års gymnasieutredning till 1970 års gymnasieöversyn., (1989) Umeå, Stockholm,
Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
133.
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ken. 47 Det främsta problemet som reformarbetet ställdes inför var att den gamla:
”urvalsskolan och utslagsskolan var djupt orättvis mot ungdomen utanför gruppen med utbildningsprivilegier. Den var dessutom grym mot den grupp ungdomar som fick förmånen att ta del av dess utbildning.” 48

Gymnasiereformen handlade enligt Isling om att göra sig av med ett förlegat
och socialt orättvist skolväsende och skapa ett enhetligt demokratiskt skolsystem med obligatorisk grundskola och ett frivilligt gymnasium. I det avseendet
kan det svenska utbildningssystemets demokratisering på ett övergripande plan
förstås som en del av ett större internationellt skeende. 49
Ett genomgående drag i tidigare forskning har varit att de officiella reformintentionerna som handlade om att skapa ett socialt och kulturellt rättvist och
demokratiskt skolväsende också har blivit till en viktig del av förklaringen av
skolväsendets förändringar. Med fokus på den officiella politiska motiveringen
att demokratisera och modernisera skolväsendet har demokratiseringsprocessen framställts som en nästan automatisk, nödvändig och given effekt av reformarbetet.
Att ifrågasätta att skolan historiskt sett har förändrats i en demokratiserande inriktning vore orimligt. Samtidigt medför ett begrepp som demokratisering
skilda innebörder och har även innefattat nya sätt att styra och värdera människor. Individens relation till skolan har i och med demokratiseringsprocesser
utvidgats och förändrats. Genom att fokusera på konfliktaspekter av dessa
processer kommer andra historier delvis att framträda vilket andra forskningsbidrag i mindre utsträckning fokuserat.
Det gymnasiala skolväsendets förändring har utforskats utifrån politiska
partiers och fackförbunds ideologier och sakpolitik. Lisbeth Lundahls avhandling har högerpartiets politik och intresse för den allmänna utbildningen mellan
åren 1904-1962 som kunskapsobjekt. Lundahls konfliktteoretiska ansats härleder denna utveckling och de politiska meningsskiljaktigheterna till klassmotsättningar. 50
Lundahl har utöver det inriktat sig på de två centrala arbetsmarknadsparterna, LO:s och SAF:s utbildningspolitik under 1900-talet med syftet problematisera de skol- och utbildningspolitiska förändringarna utifrån ett alternativt
perspektiv. Lundahl har ställt sig kritisk till den alltför snäva konsensusoriente47

Ibid s 24
Ibid.
49
Patricia Broadfoot har identifierat en sådan tendens runt om i västvärldens massutbildningssystem. Broadfoot, Education, assessment and society: a sociological analysis, (1996)
Buckingham, s 57.
50
Lundahl, I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: det svenska högerpartiets skolpolitik 1904-1962, (1989) Lund, Lundahl, Efter svensk modell: LO, SAF och
utbildningspolitiken 1944-90, (1997) Umeå,
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rade bild av utbildningspolitiken och ensidiga inriktning mot de enskilda politiska aktörerna, deras frågor och problem på den officiella utbildningspolitiska
dagordningen. Lundahl menar att detta resulterat i att en alltför rätlinjig ”vinnarnas historia” har kommit att dominera berättelsen om det svenska skol- och
utbildningsväsendets omvandling. Istället lyfter Lundahl fram hur organisationer och partier påverkat utbildningspolitiska frågor och vilka politiska aktörer
som utestängdes från den officiella politiska dagordningen. Därmed skulle en
annan djupare förståelse av förändringarna i 1900-talets samhälle och utbildningsväsende uppnås enligt Lundahl och framhåller LO:s och SAF:s bidrag till
utfallet av 1964 års gymnasiereform som särskilt betydande. 51
Detta perspektiv utgör ett betydelsefullt komplement som problematiserar
samförståndsberättelse om skolväsendets demokratisering. Lundahls projekt att
med alternativa källmaterial och konfliktorienterade perspektiv omformulera
skolväsendets historia har även inspirerat föreliggande avhandling. 52
I den tidigare forskningen ovan utkristalliserar sig vissa mönster. Reformen
av gymnasieskolan har ideligen hamnat i skuggan av grundskolans omvandling
och har reducerats till administrativt byråkratiska förändringar utan långtgående samhälleliga konsekvenser. I utbildningshistorisk forskning framträder dessa
förändringar som i grunden relativt obetydliga reformer under 1960-talet.
Trots att en viss betoning på det gymnasiala skolväsendets innehållsliga
förändringar har förekommit har examinationen, bedömningen och betygen
nästan helt åsidosatts. Detta blir särskilt intressant mot bakgrund av att just
bedömningen under sextiotalet fick svidande kritik för ett till synes odemokratiskt förfaringssätt och exkludering av många ungdomar. Det finns därför anledning att fördjupa sig i denna omvandling för att se hur den kringgärdats av
motsättningar och kampmoment av betydelse för skolans bedömnings fortsatta
historia.

Tidigare betygsforskning
Under 1900-talet har diskussioner om betyg fått ett betydande utrymme i den
formella svenska utbildningspolitiken och är alltjämt ett återkommande debatt51

Ibid.
Carl Eber Olivestams kyrkohistoriskt inriktade studier kan också sällas till raden av studier om partipolitiska ideologiernas betydelse för förändringen av det svenska skolväsendet. I
Olivestams ideologiska fokus stod särskilt frågor om hur sekulariseringen och demokratiseringen av skolväsendet gick till. Se Olivestam, Idé och politik: De politiska partierna skolan och kristendomen. En studie i svensk skolpolitik under 1940-talet, (1977) Uppsala,
Umeå, Olivestam, Idé och politik II. De politiska partierna - skolan och ideologin. Mellan
två skolreformer 1950-1962, (1986) Uppsala, Umeå, ; Olivestam, Idé och politik III. De
politiska partierna - Skolan och ideologin. Från 1960 års gymnasieutredning till 1970 års
gymnasieöversyn., (1989) Umeå, Stockholm, Till dessa kan även fogas Jan Hyléns avhandling om hur idéutvecklingen sett ut inom högerpartiet mellan 1904-1985. Hylén, Fosterlandet främst? konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985, (1991) Stockholm,
52
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ämne i dagspress, fackliga tidningar, tidskrifter och litteratur om skolan. 53 De
undersökningar som lyft fram skolans betygssystem spänner över ett relativt
brett forskningsfält. 54 En ansenlig mängd internationella studier inom beteendevetenskaplig forskning har företagits och psykologiska mätningar och pedagogiska forskningsansatser med tillhörande perspektiv tycks ha varit de mest
framträdande inom empirisk forskning om betyg. 55
Helena Korp menar att svenskt forskningsintresse för betyg och bedömning har varit förhållandevis svalt i jämförelse. Ingemar Wedman och Mattias
Rådström framhåller vidare att i den svenska betygsdiskussionen har den internationella forskningen av okända skäl nästan helt utelämnats. 56 I ett antal internationella studier framträder en stark betoning på betygens nationella systemfunktioner, struktur och organisering, psykometriska undersökningar, pedagogiska effekter, internationella jämförelser och måtten på nationell kunskapsstandard samt graden av statligt centraliserad eller decentraliserad bedömningsorganisation. 57 En sådan utveckling mot ökande internationella jämförel53

Betygssystemet har varit föremål för statlig översyn och skolpolitisk debatt i flera omgångar och perioder under stora delar av 1900-talet. Betygsdebatten var särskilt framträdande i samband med etableringen av det enhetliga skolväsendet mellan 1940 och 1960talet. Under åren mellan 1970- och 90-talet fortsatte alltjämt diskussioner om betyg och de
fortsatte alltjämt att engagera myndigheter som SÖ, det statliga utredningsväsendet men
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se exempelvis Nilsson, Bakom betygen: debatt och fakta om skolans bedömning, (1977)
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september 2006.)
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(2003) Stockholm, s 11, 18. Lindberg, Svensk forskning om bedömning och betyg 19902005, (2005) Petterson, Sporre eller otyg: om bedömning och betyg, (2007) Stockholm, s
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56
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ser och mätningar ställer sig några forskare kritiska till. 58 Svensk samhällsvetenskaplig och historisk empirisk forskning har inte uppmärksammat betyg och
bedömning i samma utsträckning. 59 Lägg därtill att många av de undersökningar har varit formellt politiskt initierade statliga utredningar eller studier från
myndigheter som Skolverket eller Myndigheten för skolutveckling. Utbildningspolitiken och utbildningshistorisk forskning om betyg har fortsatt att ligga
nära varandra i fråga om perspektiv, syfte och forskningsfrågor. Forskning med
fokus på betygens och bedömningens innebörder som politiska konflikt- och
kampdimensioner är om möjligt än mer sällsynt. 60
Betygssystemens historia har huvudsakligen avhandlats i översikter och arbeten om de stora skolutredningarna som exempelvis Sixten Marklunds monumentala Skolsverige 1950-1975 i sex volymer och Gunnar Richardsons standardverk Svensk utbildningshistoria. Dessa översiktsverk är oundgängliga källor
för händelser och skeenden inom skolväsendet. Översiktsverken har dock sina
begränsningar. Såväl Marklund som Richardson har gett översiktliga beskrivningar av betygens och examinationens funktions- och systemförändringar i
den svenska skolan. 61 Richardson har samtidigt argumenterat för att examensväsendet rymmer mer av utbildningshistoriskt intresse. 62
Problematiseringar lyser alltjämt med sin frånvaro. 63 Det generella och
allomfattande innehållet saknar mera ingående analyser. Dessutom bygger des58

Bonnet, "Reflections in a Critical Eye: on the pitfalls of international assessment", Assessment in Education 9 3, (2002) ; Broadfoot,"Beware the Consequences of Assessment!"Assessment in Education, 2002.
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en studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett
nytt system, (2006) Borås, s 29. Korp & Myndigheten för skolutveckling, Kunskapsbedömning: hur, vad och varför, (2003) Stockholm, s 9-10. Lundahl, Viljan att veta vad andra
vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola, (2006) Stockholm,
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sa olika forskningsbidrag i allt väsentligt på det konsensusorienterade perspektivet enligt ovanstående resonemang. Gymnasieskolans och betygens förändring under 1900-talet har satts in i en berättelse inom vilken bedömningen
närmast relaterade till skolsystemets organisation och innehåll med demokratisering som mål. Därmed har betygssystemets förändringar förklarats utifrån de
uttalade politiska reformintentionerna snarare än att användas för en analys av
intentioner och ideal om utbildning. Dessa historiska förändringar har i det
närmaste reducerats till naturliga, självklara och oproblematiska steg i en önskvärd demokratisering under 1900-talet.
Inom svensk forskning om betyg med utbildningshistorisk relevans får Sten
Henrysson och Ingemar Wedman betraktas som pionjärer. 64 Framför allt har
betygsforskningen kommit att kretsa kring beteendevetenskapliga och pedagogiska mätningstekniska och statistiska aspekter. 65 Henryssons och Wedmans
mångfasetterade publikationer sträcker sig över allt ifrån utvärderingar om betyg, myndighetsrapporter om betyg (Skolöverstyrelsen, Högskoleverket), arbeten med test- och provkonstruktioner för skol- och utbildningsväsendet och de
har frekvent anlitats som betygshistoriker i olika sammanhang. 66 Deras betygshistorik är generell till sin karaktär och står inte i någon kritisk historisk tradition utan framställer betygen deskriptivt utifrån de formellt uttalade pedagogiska systemfunktionerna, det vill säga betyg som instrument för urval, information, motivation och kunskapskontroll. 67
I Håkan Anderssons avhandling De relativa betygens uppgång och fall problematiseras andra delar av betygens historia. Andersson pekar på viktiga steg i det
relativa betygets framväxt och avveckling under 1900-talet, de bärande idéerna
i det relativa betygssystemet och Frits Wigforss avgörande roll i denna utveckling. 68 Andersson överblickar ett sekels betygsdebatt och de förändringar som
betygssystemet har genomgått. Framför allt angavs förändringar i nära anslutning till enskilda och kollektiva företrädare och bärare av vissa idéer bakom
betygssystemets utformning med inriktning på orsakerna till att Wigforss idéer
64
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aldrig realiserades fullt ut. Socialpsykologiska mekanismer tillsammans med
mättekniska svårigheter bidrog till att Wigforss relativa betyg inte helt realiserades och låg till grund för dess avveckling. Idéerna accentuerades som förklaring
utifrån ett individuellt orienterat aktörsperspektiv. Anderssons betygshistoria
ställer följaktligen det formella betyget i fokus och berör inte relationen mellan
lärare och elever som en väsentlig del av betygssystemen. Andersson pekar på
betygsättningen som en formell maktutövning i skolans kunskapskontrollerande systemfunktion och nämner vissa skiljelinjer och motsättningar i diverse
betygsfrågor och att betygen varit föremål för kamp mellan folkskollärares och
läroverkslärares synsätt. 69
Christian Lundahls avhandling Viljan att veta vad andra vet innehåller tre historiska nedslag i tidigmodern (1500-1700-tal), modern (1940-tal) och senmodern tid (1970-1990-tal). Lundahl bidrar till kunskapsbedömningarnas historia
utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Lundahl förklarar de kunskaps- och
vetandetraditioner som legat till grund för de specifika kunskapsbedömningar
som producerats och reproducerats inom lärarkåren under tre olika epoker.
Däremot utgör betygssättningen som en form av maktrelation och maktutövning mellan lärare och elever och den politiska kampen om betygen inte något
framträdande inslag. Företrädesvis har vetandet, kunskapsbedömningarna och
olika bedömningstraditioner identifierats och utgjort det huvudsakliga pedagogiska forskningsintresset. 70
Lundahl poängterar att en central förändring avseende bedömning skett
genom att det pedagogiska intresset för betyg alltmer fått stå tillbaka för ett
mer byråkratiskt administrativt intresse för bedömning. Lundahl resonerar
även över detta i förhållande till nutida pedagogiska frågor. Undersökningen
lämnar dock själva värderingen och bedömningen av elevers moraliska kvaliteter, yttre kroppsliga beteende och hur detta förhåller sig till intellektuella kunskaper och färdigheter därhän. Det ges inte heller några historiska förklaringar
till hur förändringen mellan den förmoderna, moderna och den senmoderna
epoken blivit möjlig utan fokuserar den kronologiska framställningen av kunskapsbildningarnas förändring inom epokerna snarare än mellan dem. 71
Christina Florin har tillsammans med Ulla Johansson analyserat hur svenska läroverk fungerade i den kulturella samhällsreproduktionen efter klass- och
könsrelaterade mönster. 72 Detta belyser examensväsendet på ett övergripande
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plan, som ett upprätthållande av en rådande samhällsordning. Florin och Johansson har även publicerat ett flertal artiklar om de systematiserings- och disciplineringsprocesser som ägde rum under senare hälften av 1800-talet inom
det gamla parallella skolsystemet. 73 Både en tidsmässig och rumslig disciplinering av eleverna uttrycktes inom de olika skolformerna, men gavs också särpräglade uttryck. Den könsmässiga disciplineringen varierade med förekomsten
av olika fostranskulturer för respektive läroverk, flickskola och folkskolan.
Forskningen omfattar den övervakningsapparat som bidragit till disciplineringen och skapandet av en borgerlig klass- och könsspecifik kultur. Ett viktigt
inslag i detta utgjordes av den övervakningsmodell som fått namnet panoptikon och som kommit att prägla skolväsendet under 1800-talet fram till 1950och 60-talet. 74
Lars Pettersson har studerat övervakning i den svenska folkundervisningens utveckling mellan 1809-1860 och Bengt Sandins har analyserat folkskoleundervisningen och framväxten av examinationsväsendet som medel i en statlig befolkningskontroll. Båda studierna har uppmärksammat bedömnings- och
kunskapskontrollerande tekniker i relation till en förändrad samhällelig och
statlig disciplinering. Pettersson framställde panoptikon som ett symboliskt
monument för det disciplinerande samhällets födelse med utbredandet av nya
maktteknologier inom folkundervisningen. Johansson relaterade betygsättning
till den framväxande panoptismen i läroverkens lärandekultur. Lärarkårens
makt över eleverna i skolans vardag tog sig olika uttryck och fokuserade även
på det begränsade utrymmet för elevernas motstånd. Dessa studier belyser
och Johanssons är Staffan Wennerholms avhandling Framtidsskaparna. Avhandlingen
handlar om den specifika vetenskapliga ungdomskultur som formerades vid läroverken
1930-1970, och då framför allt med inriktning på betingelserna till skapandet av en vetenskaplig ungdomskultur genom en rad olika framställningar om vetenskap, teknik och vetenskapsmän i olika sammanhang. Studien beskriver och analyserar verksamhetsformer som
eleverna var engagerade i, skolarbete, exkursioner, elevföreningar och elevtidningar och
andra medier som utgjorde en central del av denna kulturella identitetsformering samt vilka
ideal och normer som låg till grund för dessa verksamheter Wennerholm, Framtidsskaparna: vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970, (2005) Lund, Ytterligare
ett exempel som bör nämnas är Maria Sundqvist studier av elevföreningar. Sundkvist, Klassens klasser: gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor 1846-1996, (2006) Stockholm, ; Sundkvist, "Ungdom, vuxen eller någonstans däremellan? Om gymnasieföreningarnas förändrade innebörd under 1900-talet." Forskning i fokus. Kobran, nallen och Majjen.
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hierarkiska observationstekniker som panoptikon vilket jag har anledning att
återkomma till i avsnittet om avhandlingens utgångspunkter. Gemensamt för
dem är att de inte mer ingående har analyserat bedömning. 75
Ett par nordiska forskningsbidrag har i en ideologikritisk tradition och ett
foucauldianskt disciplineringsperspektiv studerat bedömning i Norges utbildningssystem. Steinar Kvale har undersökt den norska högre utbildningens examinationssystem som återspeglar de grundläggande sociala klassmotsättningarna och konflikterna i samhället och spelar en central roll i reproduktionen av
ett modernt monopolkapitalistiskt samhällssystem. 76 Gro Hanne Aas idéhistoriska avhandling har visat hur betyg används i utbildning och utgör en central
del i meritokratiska samhällens normsystem, med exempel från England och
USA samt hur detta meritokratiska ideal fungerat vid enhetsskolans införande i
Norge. Betygen upprätthåller genom sin meritokratiska dubbelnatur ideal om
jämlikhet och konkurrens och har därför kunna bli till naturliga och förgivet
tagna delar av en legitimerad ojämlikhet i det moderna samhällsbygget.
Gemensamt för dessa norska studier är dess ideologikritiska marxistiska perspektiv på hur samhällets klasskillnader reproduceras genom utbildningssystemets bedömning i modern tid. 77
Den svenska enhetsskolans framväxt under den första halvan av 1900-talet
har studerats utifrån ett mer renodlat foucauldianskt makt- och styrningsperspektiv i några avhandlingar av relevans för avhandlingen. I dessa tonas de
ideologikritiska tendenserna ned. Jonas Qvarsebos Skolbarnets fostran undersökning fokuserar på skolbarnets disciplinering och fostran som föremål för kamp
mellan olika diskursiva styrningslogiker. Diskussionerna om skolans fostran av
barn gjordes framträdande i kampen om grundskolereformen. Konflikten blev
särskilt tydlig i debatten om aga och visade på de sammansatta skolpolitiska
processer kring skolans fostransuppdrag och hur den demokratiska skolans
utformning ur disciplineringssynpunkt blev möjlig att genomföra. 78
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I Thom Axelssons Rätt elev i rätt klass analyseras tillvaratagandet av elevers
begåvning vid skapandet av bottenskolan för samhällets alla barn. Begåvning
fick betydelse för framväxten av det moderna skolsystemets intelligensmätningar under åren 1910-1950. Studierna tonar ned den linjära rationella utvecklingen som förklaring till den moderna skolans framväxt vilken inte ses som en
direkt följd av klassmässig reproduktion, ideologiska motiv och politiska aktörers intentioner. Skolans förändring tolkas här som oplanerade effekter relaterade till sociala maktförhållanden och politisk kamp. 79 Studierna analyserar
dock inte betyg och bedömning.
Två internationella studier bör också nämnas. Hannu Simola har undersökt
den obligatoriska finska skolans hantering av elevuppförande i de tidigare skolåldrarna, 1880-1990. Simola belyser hur skolans disciplinering av elevbeteende
genom olikartade bedömningstekniker har varit utformad och förändrats. Detsamma gäller Daphne Meadmores genealogiska studie av skolan i Queensland
och två centrala examinationsformer med stor spridning i den australiensiska
skolan (de statliga examinationsproven och standardiserade psykologiska test i
urvalsssyfte). Meadmore har undersökt dessa bedömningsteknikers effekter på
eleverna i särskiljande och disciplinerande mening. Detta beskrevs som ett viktigt led i omskapandet av elevernas sociala identiteter. Simola har visat hur bedömningsteknikerna verkade både individualiserande och normaliserande på
elever. Tidigare i historien ställdes de enskilda problembarnen i bedömningsmaktens fokus. Den obligatoriska skolan i Finland innebar att bedömningens
fokus flyttades till att omfatta varje enskild elevs uppförande och gjorde varje
elev till objekt för bedömning. Förändringar i skolsystemens system för bedömnings- och betygssystem har Simola och Meadmore tolkat som förändrade
normer för elever och lärare och studierna har i det avseendet varit vägledande
för hur betyg och bedömning förstås i denna avhandling. 80
Med utbildningspolitikens och utbildningshistorisk forsknings betoning på
att demokratisera och individualisera utbildningsväsendet under 1900-talet blir
det också relevant att problematisera vad som händer med formerna och innebörderna i betygsättning och bedömning. Flera av studierna problematiserar ett
konsensusorienterat perspektiv på skolans historia vilket jag försöker ta fasta
på i avhandlingen. De har dessutom det gemensamt att de sträcker sig fram till
1960-talet samt att de gymnasiala skolformerna inte närmare analyserats i bedömningshänseende. Gymnasieskolan under perioden efter detta blir därför
mer angelägen att undersöka. Den tidigare forskning som framställts här har
bidragit till att tydliggöra denna avhandlings perspektiv och utgångspunkter.
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För att innehållet och upplägget i denna undersökning ska motiveras måste de
teoretiska och metodologiska utgångspunkterna beskrivas.

Avhandlingens utgångspunkter
Den tidigare forskningen har som vi sett endast i begränsad utsträckning behandlat betyg och bedömning ur ett historiskt perspektiv och än mindre den
politiska kampen om bedömningsteknikernas innebörder. Det är mot bakgrund av det forskningsläget som utgångspunkterna för föreliggande studie nu
ska tydliggöras.
Betygssystem och bedömningstekniker är inte utan historia. I ett längre
tidsperspektiv har betygsättning förgreningar som går tillbaka till äldre tiders
relation mellan kyrkan och statsmakten och dess förhållande till befolkningen. 81 De tidiga läroverken hade föregångare i de kyrkliga katedralskolorna som
grundades på 1200-talet för prästutbildning. Under reformationen kom kyrkans
skolor att knytas allt närmare till statsmakten även om de innehållsmässigt behöll sin inriktning på prästutbildning. Det gav de klassiska språken och särskilt
latinet hög status även fortsättningsvis. 82 De högre lärda skolorna förblev inom
kyrkans hägn under låg tid och den organisatoriska kopplingen mellan statskyrkan och läroverk sträckte sig ända in på 1900-talet. Bedömningen inom det
moderna skolväsendet är på det sättet besläktat med kyrkans pastorala övervakning och prästerliga kontrollfunktion som en framväxande modern lärarkår
delvis övertog. 83 Den liknar den ideologiska kontroll som iscensattes genom
husförhör och systematiskt nedtecknade omdömen i kyrkböckerna över hur
familjernas och hushållens katekesinlärning framskred. Därigenom fokuserades
även disciplineringen av befolkningens och familjernas moraliska beteende och
uppförande. 84
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I min studie skulle jag något förenklat vilja karaktärisera förändringen i diskussionen om betyg och bedömning med hjälp av tre uttryck. Innan 1950-60talet visade diskussionen på att ett mer spretigt, sammansatt och oreglerat bedömningsväsende (mitt eget uttryck som är sammansatt och lånat från det äldre
uttrycket skolväsende och uttrycket bedömning) förelåg. Under det starka samhällets era på 1960-talet eftersträvades ett systembygge och ett enhetligt, rationellt och statligt reglerat bedömningssystem (eget ord sammansatt av bedömning
och betygssystem), medan det under 1990-talet diskuterades i politiken och
samhällsdebatten mer i ordalag av olika former för individualiserade bedömningar.
Under 1800-talet genomgick skolväsendet betydande förändringar beträffande oreglerade former för bedömning och betygsättning. Främst var det
inom de högre skolformerna som ett formellt reglerat examinationsväsende
utvecklades. Det förstärktes i takt med en tilltagande systematisering av de
högre och lägre skolformerna under 1800-talets senare hälft. Bedömningen och
kontrollen utformades till en allt rigorösare och mer reglerad differentiering
och sortering. Det var också kunskapskontrollens exkluderande och sorterande
effekter som 1900-talets stora utbildningsreformer siktade på att förändra. Utifrån de utbildningspolitiska tankegångarna bör bedömningens förändringar
inom de högre skolformerna också relateras till 1900-talssamhällets sociala
organisering och befolkningsadministration. 85
1800-talets ökade statliga intresse för hela befolkningens skolgång gjordes
gällande genom etableringen av folkskolan uppbyggd kring skilda och parallella
skolgångar för olika befolkningsskikt. Därmed ändrade delvis den statliga regleringens och befolkningskontrollens skepnad. Tidigare hade den skett genom
den ideologiska fostran och kontrollen av de enskilda medborgarnas muntligt
redovisade religiösa kunskaper och via skolväsendets sorterings- och utestängningsmekanismer baserat på stånds- och könstillhörighet. Den övergick långsamt till att organisatoriskt och innehållsmässigt omfatta ett större flertal medborgare genom att de inkluderades i det framväxande folkskoleväsendet, men
utestängdes från de högre skolorna. Formerna för den statliga och samhälleliga
maktutövningen och kontrollen över befolkningen var därigenom stadd i omvandling och öppnades successivt upp för förändring. 86
Läroverkens exklusivitet innebar att en begränsad grupp människor omfattades av ett bedömningsväsende uppbyggt kring examinationer. Det var en
grupp som mestadels bestod av pojkar från välbärgade hem vid läroverkens
centralorter. Det stod som ett symboliskt exempel på hur en äldre traditionell
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samhällsforms skola var organiserad. Med omvandlingen av de gymnasiala
skolformerna under 1900-talet gjordes organisationen om så att en vidgad
elevpopulation omfattades av den. Istället för att utesluta och sortera bort
många ungdomar så inneslöts nu istället långt fler än tidigare. Utbyggnaden av
gymnasieskolorna och den breddade rekryteringen innebar inte bara en vidgad
elevpopulation tillträde. Bedömningens omfång vidgades också så att hela
årskullar av ungdomar från hela riket oavsett region och kön blev inbegripna
däri. Det kan relateras till mellankrigstidens samhällsutveckling och de politiska
bilderna av ett folkhem vars idéer fick ytterligare genomslag under efterkrigsåren. Framför allt då de inslag av social ingenjörskonst och statligt omhändertagande av den enskilde medborgarens liv som kom till uttryck i rationellt planerande samhällsutveckling och social organisering av befolkningen via uppbyggnaden av ett massutbildningssystems betygsformer. 87
Under 1950- och 60-talet uttrycktes detta vidare genom en utbildningspolitisk strävan efter ett bättre och effektiviserat tillvaratagande av den stora ”begåvningsreserven” som framför allt lokaliserades till de lägre samhällslagrens
ungdomar. En sådan politisk retorik blev också ett viktigt inslag i den officiella
motiveringen bakom 1964 års gymnasiereform och illustrerade ett delvis nytt
och förmodat progressivt sätt att hantera befolkningen från samhällets och
statens sida. Statsmakternas intresse var därmed inte längre riktat endast mot
en begränsad elit utan tog sikte på och omfattade alla barn och ungdomar.
Skolväsendets tillika bedömningsmaktens sfär vidgades såtillvida och satte varje
enskild ungdom i blickfånget, alldeles oavsett klass, kön och geografisk hemvist. Relationerna mellan statliga myndigheter, olika samhällsparter och deras
förhållningssätt till den enskilde individen blev på så sätt särskilt framträdande
och av betydelse i dessa utbildningspolitiska sammanhang. 88
Denna historiska omvandling har i tidigare forskning huvudsakligen berättats utifrån konsensusperspektiv och demokratiseringsförklaringar. Historieskrivningens övergripande berättelse har varit hur det högre skolväsendets examensorganisation demokratiseras med en social rättvisa som yttersta mål och
hur detta uppnåtts i samförståndsanda mellan stat, samhälle och den enskilde
medborgarens ökade efterfrågan på utbildning. 89 Denna historia kan också
tolkas som en komponent i en dominerande politisk berättelse om det svenska
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samhällets demokratisering, uppbyggnad av ekonomiskt välstånd, rationell vetenskaplig kunskap och en allmänt progressiv välfärdsutveckling. 90
Foucault beskriver den moderna samhällsomvandlingen som ett epokskifte
genom vilket det samhälleliga maktutövningssystemet framträdde i delvis ny
skepnad och övergick från den klassiska periodens repressiva system av
maktutövning till den moderna epokens. 91 Det var en mer vidsträckt disciplinering av de individuella medborgarnas liv med hjälp av nya mekanismer, tekniker och normer. Foucault har härvidlag ägnat ett särskilt intresse åt skolinstitutionernas organisering av examinationsväsendet som en disciplinerande och
normaliserande maktutövning riktad mot eleverna. 92
Foucault själv formulerade det som att det var början på en ”bio-maktens
tidsålder” 93 där varje liten del av individens tillvaro skulle kartläggas och tillvaratas i egenskap av nationell och samhällelig resurs. Foucaults perspektiv på
biomakt ger en möjlighet att ställa viktiga frågor om det gymnasiala skolväsendet och betygssystemets omvandling som olika historiska former av maktutövning från 1960-talet och framåt. 94 I detta perspektiv blir förändrade tekniker
för bedömning under demokratiska och vetenskapliga föresatser, intressant att
analysera eftersom de på samma gång fick förändrade innebörder och en mer
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framskjuten plats i uppbyggnaden av det nya enhetliga och sammanhållna skolväsendet. 95
I den här avhandlingen ska bedömning inte likställas med vissa former eller
system för hur betygsättning är organiserad. Bedömning förstås inte heller som
ett entydigt instrument i ett statligt och byråkratiskt disciplineringssystem. Det
används inte heller som något objektivt, isolerat och en gång för alla definierat
och neutralt skolfenomen. Jag har valt att använda mig av bedömning som ett
vidare begrepp för att fånga aspekter av maktrelationer mellan stat och individ,
lärare och elever genom att studera debatten om betygsättning, betyg, tester,
prov och förhör som bedömning i varierande skepnader. Bedömning handlar
således om vad jag kallar för bedömningsmakten eller makten att bedöma inom
ramen för gymnasieskolan och hur denna maktens skepnad gestaltas och förändras över tid.

Bedömning som hierarkisk övervakning och normaliserande sanktion
Till samhällets förändrade maktutövning hörde att nya former för reglering av
befolkningen och den enskilde individen togs i bruk. Foucault identifierade
olika tekniker för maktutövning under den moderna epoken. Genom dessa
tekniker disciplinerades medborgarna inom samhällsinrättningar som fängelser,
i det militära, vid sjukhus och skolor. En väsentlig disciplineringsaspekt var den
västerländska samhällsorganiseringens kontroll över hela populationens liv
genom den övervakning och inspektion som växte fram inom skolväsendet. 96
I Övervakning och straff (svensk översättning av Surveiller et punir från 1975)
utvecklades tankarna om förändringen av hur befolkningsadministration, social
organisering och disciplinering av individen utformades med utgångspunkt i
Jeremy Benthams arkitektoniska modell kallad panoptikon. 97 Huvudtanken
med panoptikon var möjligheten att hierarkiskt observera och hålla varje enskild individ under uppsikt. Alla dennes förehavanden blev synliga genom
övervakningen och individen varseblev sin egen synlighet inför övervakaren.
Kraften och effektiviteten i panoptikon stod att finna i att detta synliggörande
av individen samtidigt blev känt för individen som agerade i vetskap om sin
egen övervakning och bidrog till sin egen disciplinering. Modellens genialitet
symboliserade en minskad utövning av repressiv fysisk våldsmakt samtidigt
som det innebar en utveckling av ett allseende samhälles tilltagande inslag av
övervakning, reglering och tillsyn av medborgarens alla förehavanden. Panoptikens arkitektur togs företrädesvis i bruk i fängelserna även om det i några
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högre skolformer också fanns byggnadskonstruktioner för övervakning av eleverna. Istället var det snarare en effektiviserad och mer ingående övervakningspedagogik av den enskilde individen som fick genomslag inom skolsystemet. Det var en ”panoptikens pedagogik” 98 som ett led i ett allseende samhälles
ökade och vidgade uppfostransmakt som Foucault synliggjorde. 99
Denna moderna pedagogik bestod av det kunskapsmässiga upplysningsprojektet som omfattade hela befolkningen följt av diverse övervakande kunskapskontroller. Den hierarkiska observationen av varje enskild individ underlättade förehavanden som att registrera, särskilja, bedöma, dokumentera och
examinera individens liv, hennes moraliska beteende och uppvisade kunskaper.
Den hierarkiska övervakningen var i det avseendet samtidigt produktiv med
effekter som gick bortom en ensidig reglering och begränsning av den enskilde
individens handlingsutrymme. Det bidrog också till att skapa möjligheter för
att handla enligt ny kunskap om sig själv. Detta var för att tala med Foucaults
den examinerande maktens signum. På det sättet var upplysningen av befolkningen och individens tillägnan av vissa kunskaper direkt förbundet med en
hierarkisk övervakning och kontroll av kunskaperna. 100
Genom övervakningen gavs också nya möjligheter att identifiera, särskilja
och rangordna eleverna utifrån det vetande som de ökade observationerna och
insamlingen av information genererade. Kunskapsupplysningen av befolkningen resulterade i en ökad kunskap och en därtill ideologisk fostran av befolkningen på samma gång som det för skolans räkning ständigt utvanns nya kunskaper om varje enskild individ och dennes beteende genom övervakning, observation och registrering. En ny, vidgad och mer långtgående disciplinering av
individens psykologiska egenskaper blev därigenom möjlig i den mån individen
själv godtog, införlivade och tog till sig detta ökade vetande om sig själv och
sin omgivning. Styrkan och effekten av det möjliggjorde således en ökad självdisciplinering i linje med normer för ett önskat handlande, beteende och vetande. Till denna hierarkiska övervakning hörde också den normaliserande
sanktionen. Det vill säga systematiskt organiserade sanktioner och straffsatser
gjordes gällande för detaljer hos den enskilde individens beteende, handlingar
och tankesätt. Denna aspekt har jag också anledning att återkomma till längre
fram. 101
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I foucaultanska termer framträder det moderna skolväsendets bedömning
som centralt i en statlig och samhällelig övervaknings- och disciplineringsapparat. Därmed reses viktiga frågor om bedömningsmakten i skolan. På samma
gång tycks Foucaults epokiska tänkande vara förbundet med oklarheter om hur
dessa förändringar går till och belyser inte eventuella uttryck för kamp om bedömningen. De svenska högre skolformernas förhållanden under 1900-talet
ger därför anledning att fråga efter föränderliga såväl som mer beständiga inslag i betygsättning och bedömningen av elever. Inte minst den varaktiga karaktären i det moderna skolväsendets maktutövningstekniker som visar tydliga
likheter med äldre tiders statskyrkliga kontroll och ideologiskt religiösa fostran
av medborgarna. Förvisso förefaller ideologiska skillnader finnas i innehållet
som förmedlades genom kyrkans försorg och skolans moderna medborgarfostran. Maktutövning genom skolans kunskapsmässiga kontroll och tekniker för
bedömning tycks alltjämt ha fortlevt. Ett foucauldianskt perspektiv är därmed
en viktig infallsvinkel på betygsättning som en bedömande maktutövning samtidigt som det kan vara betjänt av perspektiv på historisk förändring och inslag
av kontinuitet och trögföränderlighet. 102

Avhandlingens syfte, forskningsfrågor och tillvägagångssätt
Med ord som hierarkisk övervakning och normaliserande sanktion beskrev
Foucault den moderna skolinstitutionens examinationssystem. Så identifierades
maktens skepnader i olika historiska och kulturella sammanhang. Makt handlade inte uteslutande om en repressivt förbjudande eller begränsande makt utan
den gestaltar sig snarare genom olika uttryck och tekniker. 103
”Examenssystemet är bärare av en hel mekanism som förbinder en viss form av
maktutövning med ett visst sätt att utbilda ett vetande.” 104

Att utbilda och examinera ett visst vetande gick hand i hand med maktutövning för Foucault. I teknikerna för betyg och bedömning blir denna kunskapens maktutövning särskilt framträdande. I observationen och dokumentationen av den enskilde eleven skapas en specifik individualitet; en observerad och
dokumenterad subjektivitet. På samma gång som kunskaper lärs ut, förmedlas
och tillägnas av de elever som genomgår skolsystemet, utvinns på denna basis
ett nytt vetande om dessa elever vilken utgör en dokumenterad kunskap om
deras uppvisade prestationer. Det ligger samtidigt till grund för jämförelser,
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graderingar och inbördes rangordning mellan de enskilda elevernas beteende
och kunskaper. 105
I ett betygssystem med den deklarerade utgångspunkten ligger således ett
reglerande normsystem inbäddat. Det förutsätter en specifik individualitet av
förmågor och kunskaper hos eleverna på samma gång som det anbefaller ett
önskvärt beteende och en individualitet som skolan eftersträvar. Utifrån dessa
normer skapas och upprätthålls ständigt distinktioner och likheter eleverna
emellan. Det motiverar utfärdandet av diverse hedersbetygelser, belöningar och
disciplinerande sanktioner. Men däri ligger också normer, ideal och föreställda
distinktioner mellan vad som ska räknas och synliggöras som önskvärt eller
icke önskvärt, normalt och onormalt i fråga om elevernas moral, beteende,
kroppsliga hållning och disciplin och giltiga eller ogiltiga kunskaper och hur
dessa ska uppnås. 106
I betygsättningen blir distinktionerna eleverna emellan, elevbeteendet och
uppvisade karaktärsdrag till normerande sanningar. Betygen bekräftar och tillstyrker vem av eleverna och vilka särskilda egenskaper hos eleverna som betraktas som godkända eller underkända, när och på vilket sätt eleverna följer,
alternativt bryter mot dessa normer och vilka effekter anses få. Bedömningens
organisering hänger samman med normer för vilken typ av individualitet och
individuellt elevbeteende som är önskvärt att forma och förändra. Bedömningens omvandling blir då intressant att studera utifrån perspektivet om förändrade tekniker för disciplinering av elevernas individualitet med särskild hänsyn till
deras kroppar, moral, yttre beteende och intellektuella kunskaper. 107
En central tanke hos Foucault handlar därför om hur den moderna människan historiskt har konstituerats som individ genom kunskap och vetande som
uttryck för maktens skepnader. Genom detta belystes också historiska betingelser under vilka människan deltagit i detta moderna disciplineringsprojekt och
gjort sig själv till ett kunskapsobjekt och föremål för analys och hur detta
hängde ihop med humanvetenskapernas framväxt. Foucaults perspektiv på
betingelserna kan sammanfattas på följande vis. 108
Det var relaterat till de professionella experter som var involverade i betygsättning och en rad bedömningstekniker. De professionellas vetande och specifika kunskaper lades till grund för och begripliggjorde den bedömande maktutövningen. Detta kontrasterades till att det företrädesvis hade varit de förnäma i
samhället som på olika sätt åtnjutit privilegiet att få stå i historiens ljus och
därigenom vidmakthålla sin socialt exklusiva särställning och maktposition. Det
var de väl bemedlade vid samhällsmaktens positioner som det skrevs om i hi105
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storieskrivningar och krönikor. Endast deras levnadsberättelser ansågs vara
värda att lämnas till eftervärlden och tjänade som ideal för befolkningen att
högakta. I det moderna samhället ställdes dess värden på ända då maktens,
statens och samhällets blick riktades nedåt mot hela populationen och den enskilde individen istället för de rika överhögheterna. Däri åskådliggjordes en
omvänd maktrelation som resulterat i att den enskilde individen ställdes i blickfånget och blev ett offentligt betraktat objekt. Denna objektifiering var ett led i
hur föreställningen om den moderna enskilde individen konstruerades som en
effekt av samhälleliga och vetenskapliga makt-/kunskapsrelationer. Foucault
betonade vidare hur dessa förhållanden och förändrade synsätt gick särskilt väl
att studera inom samhällsinstitutioner såsom sjukvårdens, fängelsets och skolans examinations- och bedömningssystem. 109

Berättelser om bedömning och skapandet av den moderna individen
Utifrån det ovan skisserade följer här konturerna till en analys av bedömning
som förändrade maktrelationer och makttekniker. På så sätt blir det möjligt att
tolka det gymnasiala skolväsendets bedömning som förändrade former för
befolkningskontroll och individens disciplinering. Med den utgångspunkten
kan maktens skepnader och de olika områden inom vilket makten opererar
tydligt knytas till denna avhandling. Betraktat med denna foucaultanska blick
blir det viktigt att spåra hur formerna för maktutövning framträder i förbindelse med de mänskliga kunskaper som ligger till grund för, legitimerar och definierar tolkningsramarna för bedömningssystemet. Det handlar således om vad
det är för kunskaper och vetenskapliga eller andra sanningsanspråk som får
avgöra hur uppbyggnaden av det moderna gymnasiets betyg ska utformas och
vilka innebörder som knyts till denna.
Hittills har framför allt de strukturella maktbetingelserna av bedömningen
behandlats. Med avhandlingens ansats följer rimligen också ett intresse för hur
de historiska maktbetingelserna förändras. Det är en mindre tydlig dimension
hos Foucault. 110 För det ändamålet lämpar det sig att också försöka ringa in de
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olika grupper av samhällsföreträdare som omger det skolpolitiska reformarbetet och som på olika sätt deltog i kontroverser kring betygsättningen. Det faktum att det historiska förloppet och de politiska processerna som kringgärdade
gymnasiereformerna ger vid handen att betygen blev föremål för kamp och
konflikt mellan olika krafter i samhället. En rad företrädare med skiftande anspråk på att få tillskriva betygen dess innebörder engagerade sig i formuleringskampen om betyg på olika samhällsarenor.
Med utgångspunkt i Foucault och ett historiskt konfliktperspektiv framstår
förändringar av bedömningen som knuten till kontroverser i sättet att se på
bedömning, dess tekniker och kvaliteter. För att förstå de olika historiska synsätten och definitionsförsöken krävs ytterligare infallsvinklar.
Till hjälp i tolkningen av de övergripande förändringarna i det gymnasiala
betygssystemet tas därför ett historienarrativt grepp. 111 En utgångspunkt för
avhandlingens narrativa förhållningssätt är Jörn Rüsens begrepp ”historisk
mening”, som utgör en orienteringspunkt utifrån vilken ett framtidsinriktat
mänskligt handlande kan organiseras. Historisk mening gör empiriska förlopp
begripliga och skapar mening åt nutida omständigheter och skeenden i ljuset av
detta förflutna. Det har även ett framtidsperspektiv som motiverar politisk
handling och är relaterat till subjektens förståelse av sin omvärld. Det etablerar
identiteter åt sina upphovsmän och åhörare genom att placera dem i de politiska kraftfälten för att skapa förklaringar av dess identiteter och omgivning. 112
Anna Johansson har visat att det handlar om att identifiera de innebörder,
sammanhang och konsekvenser som olika historiska berättelser tillskriver. Med
stöd av en sådan narrativ ansats riktas avhandlingens fokus mot de berättelser
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om betygsättningen som konstrueras i skolpolitiska konflikter och de motstridiga sociala identiteter som tillskrivs aktörerna i berättelserna. 113
Jag konstruerar således berättelser ur de handlingar och empiriska material
som nämns i avhandlingen. De kan vara olika under olika perioder bestående
av varierande berättelsemoment vilket också ger möjlighet för det empiriska
materialet att synas i analysen. Jag definierar således en berättelse som en sammanhängande helhet bestående av flera olika berättelsemoment, vilka det råder
sådan politisk konsensus om att det ligger till grund för en beslutad reform av
betygssystemet. En berättelse förändras när innehållet i den byts ut så till den
grad att en ny berättelse konstrueras och ett nytt gymnasialt betygssystem utformas och beslutas i riksdagen. Min användning av berättelse ger på detta sätt
också möjlighet till innehållsliga nyanser och variationer i det empiriska materialet och fungerar som sammanhållande tema för analysen av empirin.
Därför återger och presenterar jag både innehåll i berättelserna och hur de
konstrueras. Det finns alltså en del realpolitiska redogörelser i de empiriska
kapitlen, även om det inte är mitt syfte att klarlägga hur dessa förlopp och processer egentligen gick till. Dessa utgör snarare bakgrundsteckningar som kontextualiserar berättelserna och visar hur de konstitueras i diskussionerna.
En historisk berättelse och kontext kan tematiseras för att vägleda bearbetningen och analysen av ett empiriskt textmaterial. En sådan är det historiska
tidsmedvetande som uttrycks i retoriken för ett visst politiskt handlande. De
skolpolitiska debatterna under perioden 1960-1995, bygger upp en berättelse
om det förflutna i relation till framtiden och nutiden. I berättelsen skapas bilder
av samhället, staten och den enskilde individen och ger identiteter och egenskaper till grupper i samhället. Dessutom porträtteras ideal om den enskilde
individen och dennes relation till samhället och statsmakten. I denna avhandling undersöks bedömningens förändring och makten över dess organisering
som en berättelse om det moderna samhället och det individuella subjektets
identitet i förhållande till statsmakten. 114
De politiska visionerna om skolans betygsättning förstås som sådana berättelser. De tolkas som försök att definiera och skapa mening i tillvaron och
samhällsföreteelser ur ett visst perspektiv. De förklarar förändring och samhällssituationer och de olika aktörernas betydelse i denna process.
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Till det narrativa historiska anslaget hör att skolpolitiska berättelser också
gör anspråk på tolkningsföreträde beträffande reformernas händelseförlopp,
innehåll och samhälleliga innebörder. I det tolkningsljuset kan reformförslagen
om betygsättningens förändring, de vinnande förslagen, men även förlorarnas
berättelsemoment beskrivas och ställas mot varandra. Olika aktörers varierande
och likartade berättelseinslag belyser aspekter som hur en viss samhällelig förståelse och politiska bilder skapas, upprätthålls och förändras. Därtill skulle de
idéer och synsätt varom det rådde samförstånd samt de berättelsemoment som
olika aktörer inte var överens om synliggöras. Både de införlivade berättelseinslagen och de som uteslöts bidrar således till att skapa förståelse för de politiska
maktförhållandena och historisk förändring. Med denna narrativa utgångspunkt kan strukturellt betingade dimensioner av bedömningens historia också
ställas i relation till ett förändringsperspektiv på skolpolitiken.
Hur hänger då det foucaultanska anslaget ihop med en sådan narrativ analys? Foucault beskriver hur samhälliga diskurser formas; begränsar eller omfattar innebörder hos det moderna subjektet. På så sätt finns en direkt koppling
mellan en narrativ och ett foucaultanskt intresse för hur makt utövas genom
samhälleliga diskurser och det moderna subjektets gestaltning. 115
I min analys av berättelser om bedömning framträder också de diskurser
som bär samhälleliga maktrelationer, men jag kommer inte att analysera hur
diskursiv makt utövas genom systemen för bedömning. I stället vill jag använda
berättelsen – det narrativa perspektivet - för att synliggöra hur maktutövning
genom bedömning av elever var tänkt att utformas, inte hur det konkret kom
att gestaltas i skolornas vardag. Det är för denna analys av berättelser om makt
som Foucualt blir användbar.
I programtexter och reformförslag, men också i enstaka politiska inlägg kan
berättelser om skolans framtid och förflutna friläggas liksom värderingar av
betygssystemens politiska innebörder. Alla inlägg är dock inte fullständiga berättelser och inte heller utan interna motsägelser, men tillsammans formar enskilda inlägg olika moment som kan förankras i bestämda politiska eller professionella positioner.
I min användning av begreppet berättelse i avhandlingen bygger följande
moment upp och konstituerar en berättelse; visioner om staten och samhället,
de kunskaper som motiverar detta, bedömningsteknikerna samt förhållandet
mellan statsmakten och individen, stat och lärare, lärare och elev. Berättelserna
består både av värderande, moraliskt grundade beskrivningar av samhället, men
också konkreta formuleringar om hur samhällsrelationerna skall formas med
hjälp av betygssystem. Det innebär att syftet med den här analysen är att undersöka hur man från olika positioner förhåller sig till dessa berättelsemoment
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om hur samhället skall organisera relationerna mellan lärare och statsmakten,
mellan elever och lärare.
Studien kommer således inte diskutera hur sådana förslag realiserades eller
genomfördes, utan hur genomförandet tolkades och förstods i ljuset av aktuella
samhällsvisioner. På det här sättet skapar visionernas implementering konsekvenser i form av berättelser om samhällets utveckling. Dessa tar avstamp i en
värdering av det konkreta maktutövandet. Nya bedömningsformer innebar t ex
också nya sätt att organisera förhållandet mellan lärare och elever och mellan
statsmakten och enskilda skolor och lärarna.
Dessa berättelsemoment gav upphov till en politisk diskussion som i sin tur
formar nya berättelsemoment om det förflutna och ger möjligheter till en förändring av politiska positioner. En berättelse skapas i relation till en tidigare
berättelse, men tar också sin avstamp i en näraliggande politisk kamp om regeringsmakt och inflytande. På det här sättet är visserligen formerna för maktens
utövande givna i en långsiktig utveckling, den frågan kommer jag inte att intressera mig för, men fokus på berättelsen gör det möjligt att avtäcka och utforska hur olika aktörer förhöll sig till frågan om maktens redskap, betygens
innebörder och lämplighet. Den diskussionen var synlig och levande och
kommer stå i centrum för avhandlingen.
Syftet med avhandlingen är att undersöka de berättelser som etablerades i
debatten om bedömningen av elever i samband med gymnasiereformerna 1964
och 1991-94. Debatten ingick i en större diskussion om utbildningssystemets
förändring och har valts ut för att synliggöra den politiska kampen om hur
makten över elever och lärare i den nya enhetliga och demokratiska gymnasieskolan skulle organiseras och utövas. Vidare relateras det till olika aktörers uppfattningar om olika bedömningsaspekter och tekniker för disciplinering av eleverna och på vilket sätt synen på lärarnas uppgift och relation till värderingen
av eleverna förändras.
Till detta hör också frågor som rör vilka olika bedömningsinstrument som
fanns tillgängliga och som förespråkades. En aspekt handlar om att utröna
vilka former och tekniker som ansågs vara legitima och tillförlitliga instrument
för bedömning och vilka tekniker som inte ansågs lämpliga. Analysen bör därför också knytas till frågor om vilka professionella grupper, experter och personer som bar på ett visst vetande och förkroppsligade vetenskaplig kunskap
och som gavs auktoritet att definiera bedömningssystemens innebörder och
förändring. I avhandlingen blir det även relevant att undersöka vilka aktörer
eller samhällsgrupper som utestängdes från denna definitionsmakt och på vilka
grunder det gjordes. Annorlunda formulerat handlar det om att undersöka de
aktörer som i olika avseenden hade tolkningsföreträde till att berätta och beskriva bedömningens organisation vid undersökningsperiodens olika historiska
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nedslag, samt vilka aktörer och experter som skulle bära upp och hantera det
nya skolsystemets bedömningsapparat. 116
Bedömningens förändring under 1960-talet respektive 1990-talet ska analyseras och diskuteras. Tolkningen av varför vissa aspekter av bedömningen uppfattades som problematiska och varande i behov av förändring bör också relateras till vem eller vilka samhällsaktörer och därmed politiska intressen som låg
till grund för bedömningens problematisering. Avhandlingen avser därför att
visa vem som formulerar och tar ställning i bedömningsfrågor och definierar
dess innebörd; hur bedömningssystemet ska utformas och organiseras, på vilka
grunder det ska göras, samt vilka som utestängs från definitionen av bedömningens innebörder. Fokus är därmed inte endast riktat mot de berättelser om
betygens innebörder som kom att ligga till grund för de politiska besluten utan
även de berättelsemoment som uteslöts. De alternativa tolkningarna är även
viktiga för förståelsen av den historiska förändringen. Frågan bör därför knytas
till vad för berättelse om dåtidens samhälle och den tänkta framtiden som blir
hegemonisk och vad som inordnas i och underordnas denna berättelse eller
utesluts från densamma. Därmed besvaras i någon mening också frågan om
varför en viss tolkning får definiera de historiska orsakerna till reformerna av
gymnasieskolans bedömningssystem.
Undersökningen kommer därför också omfatta vilken kunskap som mobiliserades för att hävda anspråk på rätten att definiera det legitima bedömningssystemet. Vilka försanthållanden och vilka tekniker och sociala system för bedömning som ansågs vara mest tillförlitliga vid undersökningens historiska
nedslag. Frågan om varför betygs- och bedömningssystemet förändrades bör
därför också relateras till de experter som huvudsakligen skulle bära upp bedömningssystemet för att garantera dess tillförlitlighet och politiska legitimitet
samt vem eller vilka som ansågs mest lämpliga att utföra och ansvara för bedömningen. Också i detta perspektiv blir frågan om lärarnas roll i förhållande
till eleverna såväl som statsmakten central.
Genom att följa diskussionen om bedömningens förändring och förhållandet mellan statsmakten och lärare och elev över tid, 1960-1995, kan också frågan om hur dessa förändringar uppfattades inverka på eleverna och lärarna bli
möjlig att besvara. Kritiken av de tidigare reformerna – alternativa berättelsemoment om problemen – synliggör olika synsätt på elever och lärare. Det kan
konkretiseras i en fråga om vilken individualitet hos elever respektive lärare
som intar en dominerande ställning och utgör normen i berättelserna. Hur förhåller sig respektive bedömningssystem till elevernas beteende och intellektuella kunskaper och hur står de i relation till varandra under de två reformperioderna? Vad är det för grundläggande föreställningar om läraren, eleven och
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deras inbördes förhållande såväl som till statsmakten som därmed framträder
och utgör den vedertagna ”sanningen” i dessa utbildningspolitiska sammanhang?
För att uppnå undersökningens syfte och besvara ovanstående frågor har
det empiriska källmaterialet och texterna bearbetats och analyserats. Till det
kommer vi i det följande avsnittet.

Avgränsningar, material och disposition
Avhandlingen spänner över åren 1960 till 1995 med de huvudsakliga historiska
nedslagen då betygssystemet reformeras, 1964 och 1991-94. Det första nedslaget 1960-66 utgår ifrån 1960 års Gymnasieutredning som tillsattes för att reformera de gymnasiala skolornas bedömningsväsende fram till riksdagsbeslutet
1964. Det andra nedslaget och tidsmässiga avgränsningen är satt till åren 19901995 då betygssystemet successivt reformerades.
Mellan åren 1967-1989 genomfördes inga förändringar eller reformer av
bedömningssystemet. Detta täcker således in den efterföljande debatten till
1960-talets reform. 1970 hade reformen och det relativa betyget genomförts
varför detta år utgör en startpunkt för en livlig diskussion om det grupprelaterade bedömningssystemet i samhället och i skolpolitiken i nära två decennier.
Åren kring 1970 blir en rimlig avgränsning med anledning av den omfattande
samhällskritiska debatt som präglade skolutvecklingen och diskussionen om
bedömningen i skolan 1968-69. Efter denna långa politiska process följde nästa
reform av bedömningssystemet under åren 1990-1994. Med utgångspunkt i
dessa två nedslag i reformprocesserna synes periodiseringen och avgränsningen
lämplig. Nedan ges en överblick av materialurvalet och tillvägagångssättet vilket kompletteras i anslutning till varje kapitel där material och mer konkreta
frågor har preciserats för analysens utförande.
1960 års Gymnasieutrednings omfattande kommittéarkiv har gåtts igenom
utifrån konseljhandlingarnas index. Denna bearbetning syftade till att initialt
sondera materialterrängen och grundlägga en uppfattning av reformens förlopp
i stora drag, kommitténs sammansättning och omfattande utredningsarbete
samt innehåll. Utifrån denna genomgång har också en mer noggrann läsning av
några för reformprocessen centrala remissinstansers yttranden valts ut för analys. Vidare har även regeringspropositionen (Prop.1964:171) som producerades
av utredningen och lades fram inför riksdagen 1964 analyserats. Därtill lästes
samtliga av gymnasieutredningens betänkanden med fokus på bedömning och
betyg för att ge ökad insikt i reformprocessen. På så sätt har den formellt politiska processen, den omfattande remissdiskussionen och reformens beslut utmejslats för analys. Utifrån denna materialbas har Gymnasieutredningens berättelse om demokratiseringen av det gymnasiala bedömningssystemet konstruerats.
Utöver det har jag även undersökt alla riksdagsärenden som indexerats om
betyg och bedömning i samband med reformen. Det täcker både motioner och
40

riksdagsdebatter som fördes i båda kamrarna, föregick och ledde fram till beslutet om reformen av gymnasieskolans bedömningsorganisation. För att skapa
förståelse för de olika tidsperiodernas debatter och samhällsutveckling har även
den svenska debatten i dagspress och tidskrifter gåtts igenom mellan 19601994. Med hjälp av Svensk Tidningsindex och Svensk Tidskriftsindex har en
tematisk genomgång utifrån sökorden betyg och bedömning också gjorts. En
sådan översiktlig genomsökning har väglett analys av hur betyg och bedömning
har problematiserats i dagspress och tidskrifter.
Materialet för perioden mellan 1968-1989 har förutom dagspress och tidskrifter huvudsakligen bestått av det omfattande riksdagstrycket. Det inkluderar allt ifrån enkla frågor, interpellationsdiskussioner på regerings- och riksdagsnivå, kommitté- och utredningsbetänkanden, remissinstansers yttranden,
regeringspropositioner, enskilda såväl som partimotioner samt diverse protokoll från riksdagsdebatter. Med utgångspunkt i de indexeringar och register
som föreligger för riksdagstrycket har en rad frågor, teman och debatter på så
sätt kunnat följas i sin helhet.
För perioden mellan 1990-1995 har riksdagstrycket gåtts igenom. 1991 års
Betygsberedning har jag bearbetat utifrån dess kommittéarkiv med utgångspunkt i indexeringen över konseljhandlingarna. Bearbetningen gav en översiktlig bild av materialet och hur 1991-1994 års reformförlopp förlöpte, hur kommitténs sammansättning såg ut. På så sätt kunde utredningsarbetets huvudsakliga innehåll också ringas in. Utifrån denna genomgång har sedan en närmare
läsning och analys
av regeringspropositioner (Prop.1990/91:85,
Prop.1992/93:220; 250 samt Prop.1994/95:85) och de olika kommittébetänkanden som Betygsberedningen producerade inom ramen för reformarbetet
också gjorts. Utöver det har allt ifrån enkla frågor, interpellationer, ett urval av
olika remissinstansers yttranden, enskilda såväl som partimotioner samt diverse
protokoll från riksdagsdebatter sovrats fram, lästs igenom och analyserats. På
så sätt har jag fått bättre förståelse för den politiska processen gång, remissdiskussioner och reformbeslut. På denna materialbas har sedermera olika berättelser om den fortsatta demokratiseringen av det gymnasiala bedömningssystemet
kunnat konstrueras.
Utöver det formellt politiska materialet har jag gått igenom Svenskt Tidningsindex/Svenska Tidningsartiklar för att identifiera debatternas innehåll. Jag
har gått igenom denna indexering från 1960 fram till 1995 på följande sökväg.
Jag har utgått ifrån den kategorisering som indexeringen följer. Det vill säga jag
begränsade min sökning av artiklar till artikelsök inom kategori E; Uppfostran
och undervisning, vilken söktes igenom efter alla artiklar som behandlar bedömning och betyg. Även ett fåtal artiklar kan ha innehållit resonemang om
betyg utan att ha haft ordet betyg i rubriken. Dessa är dock begränsade till antalet och har inte tagits med i analysen. En ytterligare avgränsning har även
gjorts i förhållande till innehåll som behandlar gymnasiereformer, läroplaner
m.m. som skulle kunna innehålla inslag av betygsdiskussion. Jag har valt att inte
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ta med dessa. Utöver det har jag i några enstaka fall räknat bort artiklar som
haft betyg i rubriken, men som till innehållet sett inte alls behandlat skolans
betygsdiskussion. (Exempelvis ”Sportjournalist sätter betyg på landslaget”.)Vid
genomgången har jag sedan noterat alla artiklar med orden bedömning betyg
och nedtecknat följande information om varje artikel. Tidning, Datum, Författare samt Rubrik/Innehåll. Sedan har jag räknat antalet artiklar per år och
sammanställt det i en tabell. Syftet med det har varit att få en överblick om när
debatten om bedömning och betyg har kulminerat i ett stort antal artiklar.
Genom att sammanställa och kategorisera rubrikerna efter deras innehåll
har jag kunnat spåra tendenser och beskriva konturer i betygsdebatten under
de olika åren för att synliggöra hur vissa betygsfrågor har varit mer frekventa
eller framträdande under vissa år. Jag har inte kunnat läsa och analysera varje
enskild artikel från varje år utan analysen bygger på ett urval. Eftersom jag på
rubriknivå har kunnat se ungefär vad respektive artikel behandlar har jag kunnat skapa konturer och linjer i betygsdiskussionen 1960-1995 med en god
överblick av vad som i dagspressen framstått som de större och återkommande
betygsfrågorna och uppfattningarna i samhällsdebatten. Jag har vidare avgränsat min genomgång och analys utifrån materialtillgängligheten i form av mikrofilmsbeståndet vid Linköpings universitetsbibliotek samt styrt mitt urval för
analys utifrån de årtal och nedslag då pressdebatten mätt i antalet artiklar varit
som livligast.
Betygsdebatten i form av debattartiklar och inlägg om betyg tycks ha gått i
vågor och relativt ofta varit mer distinkt och kulminerat vissa år och i perioder
om två-tre år åt gången. Dessa korta perioder kan som jag ser det relativt ofta
relateras till att betygsreformer ägt rum då, att statliga utredningar har publicerat viktiga betänkanden om betyg eller sättas i samband med riksdagsdebatter
och centrala politiska beslut med bäring på olika betygsfrågor.
Index för Svenska Tidningsartiklar är en sammanställning över svenska
dagstidningar vilka har varierat till antalet. 1960 baserades indexeringen på 67
svenska dagstidningar. 1964 var det 58 dagstidningars artiklar som togs med.
1969 var de 54 stycken och de sjönk till 45 tidningar 1974. Året 1980 togs 48
dagstidningars artiklar med i registret medan det sjönk till 28 tidningar under
åren mellan 1987-1995.
Materialurvalet ovan har kompletterats av en analys av artiklar om bedömning och betyg i lärartidningen Tidning för Sveriges läroverk/Skolvärlden under de två reformperioderna 1960-1966 och 1990-1995. Materialsökningen har
genomförts på följande sätt. Under åren 1960-1966 har jag gått igenom årsindexeringen i sista tidskriftnumret för varje år och sökt på temat bedömning
och betyg. Sedan har jag också bläddrat igenom alla årgångar och sökt efter
artiklar som behandlat bedömning och betyg. Åren 1990-1995 har jag bläddrat
igenom alla årgångar eftersom inget centralt register funnits att tillgå. Resultatet
av dessa artiklar har sammanställts i en tabell över antalet artiklar som behandlar bedömning och betyg på rubriknivå på samma sätt som i dagstidningarna.
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Avhandlingstexten är disponerad i sju kapitel. I inledningskapitlet ringas
själva forskningsproblemet in med hjälp av en inledande bakgrundsteckning,
ett avsnitt om hur skolsystemets historiska förändring och hur den politiska
kampen om bedömning har behandlats i tidigare forskning och en diskussion
av olika material. Kapitel 2 är det första empiriska kapitlet och handlar om skapandet av berättelsen av ett modernt bedömningssystem med utgångspunkt i
1960 års Gymnasieutrednings problematisering av det parallella skolsystemets
absoluta betyg. Kapitel 3 handlar om hur Gymnasieutredningens moderna berättelse om det gymnasiala bedömningssystemets demokratisering och individualisering blir omtvistad och möter motstånd genom att alternativa berättelser
och framställningar formuleras inom skolpolitiken i regering och riksdag. Kapitel 4 riktar fokus mot andra arenor där makten över och kampen om bedömningen bland olika samhällsföreträdare blir synlig, som i remissgången och i
dags- och lärarpressen. Kapitel 5 fokuserar på tiden efter bedömningssystemets
reformering med en tilltagande samhällskritik och ett nyväckt radikalt motstånd
mot skolans demokratiserade bedömning. Den berättelse som skapades på
sextiotalet bryter samman under 1970- och 1980-talet och visar på hur demokratiseringen av bedömningssystemet uppfattades av företrädare i samhället.
Kapitlet sträcker sig över en lång period med ett flertal skolpolitiska processer
med långdragna statliga utredningar som avlöser varandra utan att synbara förändringar i bedömningshänseende. Kapitel 6 behandlar den skolpolitiska och
samhälleliga diskussionen om bedömning under åren 1990-1995 och hur skapandet av konsensus omkring en berättelse om individualiserad bedömning går
till efter de misslyckade reformförsöken och kompromisserna under 1980-talet.
I kapitel 7 ges avslutningsvis en slutdiskussion av resultaten utifrån avhandlingens utgångspunkter och relateras även till mer samtida frågor.
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Kapitel 2
Berättelsen om det moderna bedömningssystemet
konstrueras
I detta kapitel analyseras den expertutredning som tillsattes för att utforma det
moderna gymnasiets betygssystem. Syftet är att undersöka centrala moment i
Gymnasieutredningens berättelse och ringa in de moment som låg inbäddade i
den berättelsen. Fokus är inriktat på hur berättelsen etableras, vilka berättelsens
arkitekter är, vilka kunskaper det bygger på, hur bedömningen skulle organiseras och hur relationen mellan eleven och läraren presenteras däri. Bedömningens omvandling skedde inte isolerat från samhället i övrigt varför det politiska
reformarbetet inledningsvis kontextualiseras med 1960-talets allmänna samhällsutveckling.
Analysen har gjorts på det officiella politiska källmaterialet bestående av
riksdagsprotokoll, regeringsdirektiv till 1960 års Gymnasieutredning, utredningens olika betänkanden och propositionen som lades fram till riksdagen.
Kapitlets fokus är inriktat på hur gymnasieutredningen problematiserade rådande bedömningsväsende och vilka lösningar som föreslogs. Därtill undersöks hur utredningskommittén definierade bedömning och bedömningens
objekt, samt vilka bedömningstekniker som problematiserades respektive förespråkades. Det omfattar även de personliga kvaliteter och egenskaper som bedömningsteknikerna skulle dokumentera respektive utelämna.
Första avsnittet är en kort bakgrund till 1960 års Gymnasieutredning och
sätter in den i ett historiskt sammanhang, sedan följer tillsättningen av utredningen samt den politiska berättelsen om bedömningssystemet. Därpå beskrivs
hur utredningen utmanades i diskussionen om bedömning. Kapitlet avslutas
med en sammanfattande analys av Gymnasieutredningens modernitetsberättelse i skapandet av bedömningssystemet.

Bakgrund
Under efterkrigstiden upplevde Sverige en stadig ekonomisk tillväxt som en del
i en internationell högkonjunktur med enorma teknologiska landvinningar och
expansion inom industri och export. 117 Femtio- och sextiotalets gynnsamma
samhällsekonomi innebar förbättrade levnadsförhållanden för stora delar av
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Möller, Svensk politisk historia 1809-1975, (2005) Lund, s 161ff. Hadenius, Modern
svensk politisk historia: konflikt och samförstånd, (2003) Stockholm, s 128ff. Åmark,
Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, (2005) Umeå,
s 33; 124. Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809-1992, (1993) Stockholm, . Norborg Kallar den för ”socialdemokratins andra
skördetid”.
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befolkningen med utrymme för löneökningar på den stabilt växande arbetsmarknaden och med en stark efterfrågan på en geografiskt rörlig, utbildad och
anpassningsbar arbetskraft. De sociala välfärdsreformerna avlöste varandra i tät
följd och det socialdemokratiskt styrda samhället hade slagit in på en relativt
stabil kurs. Den nationellt förankrade folkhemstanken fick förnyad politisk
kraft med den materiella standardhöjningen och vävdes samman med föreställningar om det starka samhället och skapandet av ökad social välfärd. Förutom
de förändrade ekonomiska förutsättningarna genomgick samhället också en
omvandlingsprocess med reformer som innebar barnbidrag, allmän socialförsäkring, tjänstepensioner, fyra veckors semester, allmän arbetstidsförkortning
för att bara nämna några. En stark framtidstro gjordes gällande och gick i par
med den naturvetenskapliga och tekniska optimism som vuxit fram tillsammans med de psykologivetenskapliga och pedagogiskt progressiva idéströmningarna som var på frammarsch. 118
Samtidsutvecklingen och de optimistiska vindarna erbjöd till synes oanade
politiska möjligheter. Den dominerande politiska visionen var att rationellt
planmässigt bygga ett demokratiskt samhälle kring en stark statligt organiserad
och administrerad byråkrati under ledning av nya expertgrupper. På den vägen
skulle ett välfärdssamhälle skapas för alla medborgare fritt från äldre tiders
traditionella och hierarkiska samhällsstrukturer. Det var i så motto en gyllene
period för det svenska samhället som gjorde skäl för namnet ”rekordåren”. 119
Det svenska skolväsendets institutioner stod inte isolerade från nämnda
samhällsförändringar. Snarare skapades nya förutsättningar och visioner för
hur skola och utbildning skulle organiseras i framtiden. Rekordperioden var
också förenad med genomförandet av några av det svenska skol- och utbildningsväsendets mer omvälvande omvandlingar under 1900-talet. Förändringarna följde samhällsmoderniseringens mönster förbundna med nya politiska,
ekonomiska och kulturella betingelser. I svensk skolpolitik under 1950- och 60talet framställdes visioner och frågor om hur det moderna demokratiska samhällsprojektet skulle realiseras inom ramen för utbildning med bärighet på hur
bedömning och betygsättning skulle organiseras. Skolväsendet blev därigenom
måltavla för ökad statlig uppmärksamhet såväl som andra samhällsintressenters
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En central tanke i sextiotalets skolreformer bestod av hoppfulla framtidsutsikter och
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förändringsinitiativ. Detta ägde rum i anslutning till flera stora skolreformer
som i snabb takt avlöste varandra under 1960-talet. En av dessa var reformen
1964 som syftade till att grundlägga ett nytt modernt gymnasium. 120
I takt med att statliga myndigheter, industrin och andra samhällssektorer efterfrågade mer utbildad arbetskraft, formulerades ett behov av förbättrade utbildningsmöjligheter. Olika samhällsföreträdare framhöll hur förändrade intagnings- och examensförfaranden och urvalsmetoder i de gymnasiala skolorna på
bästa sätt skulle få fram lämplig arbetskraft. Det eftersträvades en bättre anpassning av de gymnasiala utbildningarna efter samhällets behov och arbetsmarknadens föränderliga villkor. Detta knöts emellertid också till en skolsituation med ett ökat antal elever som på grund av bristande kunskaper och färdigheter fastnade i skolsystemet genom kvarsittning, kuggning, diverse spärrar
för uppflyttning och strikt avslutningsreglemente. Detta motiverade krav på en
förändrad yttre organisationsstruktur för att underlätta för ungdomarna att
faktiskt ta sig igenom gymnasial utbildning med utökade möjligheter att byta
studieinriktning inom och mellan de gymnasiala skolorna. 121
På samma gång höjdes röster för en demokratiskt motiverad kvantitativ
breddning av gymnasieorganisationens elevintag. Den högre gymnasiala utbildningen kännetecknades alltjämt av ett elevunderlag vars huvudsakliga bakgrund
härrörde från de övre samhällsskikten på de större studieorterna. Men tanken
om en grundläggande enhetsskola för alla barn och ungdomar fick fäste hos
alltfler företrädare i samhället. Denna tanke kom successivt att föras över och
omfatta även gymnasiet, vilket förespråkades som en enskild medborgares rättighet och därför borde förlänas alla ungdomar oavsett social och geografisk
ursprung. En växande skara föräldrar och ungdomar efterfrågade en sådan
förlängd och vidgad utbildning. 122
Argumenten för ökad rekrytering till gymnasiet var emellertid även knuten
till idéer om att gymnasieskolans ämnesinnehåll och undervisningsmetoder
skulle moderniseras. Målsättningen var ett demokratiskt och socialt rättvist
samhälle med utgångspunkt i de senaste vetenskapligt rationella och objektiva
forskningsrönen inom de nya vetenskaperna psykologi och pedagogik. Med
dessa nya kunskaper i ett mer sammanhållet och samhällsnyttigt skolsystem
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skulle demokratiska, kritiskt och självständigt tänkande individer och moderna
samhällsmedborgare danas.
Trots de högre skolformernas successiva förändringar under första halvan
av seklet, tycktes inte ett modernt gymnasium ha förverkligats. De gymnasiala
skolformerna led av uppenbara brister förknippade med en svunnen tids hierarkiska och auktoritära samhällsstrukturer, traditioner, kunskaper och bildningsideal. Inom svensk skolpolitik diskuterades frågor som relaterades till
synsätt, ideal och normer för en modern vetenskaplig människosyn och pedagogik. De problem som ett modernt gymnasium skulle hantera väckte diskussioner om statens och samhällets politiska räckvidd och styrning gentemot den
enskilde individen och ställde relationen mellan olika grupper av människor i
skolan i fokus. En central relation var den mellan lärare och elever och de
skolpolitiska diskussionerna omfattade olika uppfattningar om hur denna pedagogiska lärare - elevrelation var utformad, samt olika ideal för hur den borde
gestaltas och gränserna för den i en demokratisk skola. 123
I denna situation tillsattes Gymnasieutredningen som formulerade sin berättelse om ett nytt gymnasium och bedömningssystem. Hur denna berättelse
var uppbyggd, vilka som bar upp och formulerade den och på grundval av vilka kunskaper det gjordes står därför i nästa avsnitts fokus.

Bedömningssystemets organisering, arkitekter och kunskaper
– en berättelse av 1960 års Gymnasieutredning
Den 30 juni 1960 bemyndigade den socialdemokratiska regeringen under
statsminister Tage Erlanders ledning ecklesiastikdepartementets chef Ragnar
Edenman att tillsätta en statlig utredning för att reformera de gymnasiala skolorna. 124 Under namnet 1960 års Gymnasieutredning tillsattes elva sakkunniga
utbildningspolitiker, experter från näringsliv och den statliga myndigheten
Skolöverstyrelsen. 125 Detta var ett trendbrott ifråga om socialdemokratiskt utredningsarbete i form av parlamentariska kommittéer. Det hade tidigare endast
förekommit i 1940 års skolutredning under Gösta Bagges samlingsregering.
Kommittén gjorde skäl för namnet expertutredning genom att fördela utredningsarbetet på forskare och expertgrupper. Edenman tillsatte företrädare från
statliga skolmyndigheter, ecklesiastikdepartementet, professorer och docenter
från universitet och högskola, läroverkslärare, Svenska arbetsgivareföreningen
(SAF), vilka i flera fall även var politiska partiföreträdare. Det var socialdemo123
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krater, centerpartister, folkpartister och högerpartister och därmed uppnåddes
en politisk partibredd även om de partianslutna ledamöterna i första hand företrädde andra intressen än de politiska partilinjerna. 126 Sammansättningen företrädde och tillvaratog i egenskap av expertutredning snarare samhällsavnämare
och breda samhällsintressen. 127
För ordförandeuppdraget att leda utredningsarbetet tillsattes Skolöverstyrelsens (SÖ) generaldirektör Nils Gustav Rosén. Därmed gjordes utredningens
nära relation till den statliga myndigheten SÖ påfallande. SÖ:s inflytande över
och ansvar för det nya bedömningssystemet ökade med reformen. SÖ befäste
sin betydelse för den fortsatta diskussionen och roll i GU:s berättelse om den
moderna skolan. Förfarandet var måhända inte kontroversiellt eller särskilt
ovanligt, utan signifikativt för utbildningspolitiken under efterkrigstidens reformperiod. 128 För sammansättningen av utredningen se nedan. 129
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Utöver ledamöterna och de permanenta utredningsexperterna biträddes
kommittén av cirka 180 experter för särskilda uppdrag och ingick i sammanlagt
tolv olika delegationer och arbetsgrupper. 130 Ett viktigt inslag i berättelsen
byggdes således upp kring en tjänstemannaorganisation och tilltro till ett statligt
utredningsförfarande baserat på vetenskapliga psykologiska och pedagogiska
undersökningar. Exempelvis var docenten i pedagogik Urban Dahllöf adjungerad som vetenskaplig pedagogisk expert vid kommitténs sammanträden. 131 I
delegationen för betygs- och examensfrågor återfanns SÖ:s skolråd Mats Hultin som gruppens ordförande. Sigvard Magnusson lektor vid Djursholms samskola, gymnasieutredningens huvudsekreterare Lennart Sandegren, ledamoten
och byrådirektören vid SÖ Margareta Vestin, professor Sten Henrysson som
blev gruppens sekreterare samt rektor Erik Sandberg från Falun. Skolöverstyrelsens representation och inflytande i gymnasieutredandet var därmed betydande. Den viktiga koppling mellan SÖ, reformpolitiken och den pedagogiska
forskningen syntes också i att professor och betygsforskaren Sten Henrysson
deltog i betygsdebatten under perioden, vilken sedermera bidrog till historieskrivningen om bedömningssystemets (se tidigare forskning). 132
Det socialdemokratiska regeringsdirektivet angav nödvändigheten av en
samlad analys av hela gymnasiet, dess egenvärde och samhällsnytta. 133 Egenvärdet var måttet av allmänbildning som utbildningen borde ge eleverna. Det
skulle förutsättningslöst prövas och preciseras med hänsyn till rådande målsättningar för respektive gymnasieutbildning och de samhälleliga förutsättningarna i den snabba naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen, den förlängda
skolpliktstiden, den ökade internationella kommunikationen och de nya massmedierna. 134
Samhällsnyttan skulle fastställas genom att kartlägga samhällsavnämares
fordringar på resultat, innehåll och kunskapsstandard. 135 Edenmans målsättning var en ”aktiv studiefostran” för att utveckla elevernas förmåga till säker
bedömning och kritiskt tänkande. 136 Det gällde studietidens längd, krav på ele130
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vernas kunskapsstandard samt en omprövning av inträdesvillkoren till gymnasiala studier. Samhällets växande utbildningsintresse motiverade översynen av
gymnasieutbildningarnas inriktning, differentiering och specialisering. 137 GU
ville utforma inträdesvillkoren för att bäst kunna tillvarata ungdomarnas olika
begåvningar. I direktivet poängterades vikten av att en verkligt saklig och traditionsfri prövning av dessa problem uppnåddes. Dessutom att:
”formerna för studiernas avslutande måste bli föremål för övervägande […]
utan att man därigenom äventyrar examens funktion som avslutande kunskapsprov och värdemätare.” 138

GU:s föreslagna examensväsende skulle tillvarata fler ungdomars begåvningar. I framtidens gymnasieskola skulle inte bedömningssystemet längre fungera exkluderande, utan innesluta en allt större och på sikt hela ungdomspopulationen. Detta ansågs ligga i linje med en demokratisering av utbildningssystemet och därmed en uppgörelse med ett traditionellt samhälles socioekonomiskt exklusiva inrättningar. Den uttryckta viljan att allt fler ungdomar skulle
inneslutas i gymnasiet kan också kan tolkas som det moderna samhällets
maktutövningsomvandling enligt Elias och Foucault. Den uteslutande maktutövningen skepnad förändrades till att innesluta alla ungdomar, vilket inte nödvändigtvis var en minimering av statsmaktens och samhällets maktutövning
över ungdomar. Snarare vidgades den bedömande maktutövningens vidd till att
nå allt fler i tillvaratagande av deras intressen och begåvning i förening med
samhällets förmenta intresse. 139
Utredning av det gymnasiala skolväsendet och bedömningsteknikerna inleddes 1960 och pågick i knappt fyra år innan reformbeslutet slutligen togs.
Innan dess hade utredningskommittén avlämnat sammanlagt sex utredningsbetänkanden, varav tre större expertutredningar. 140 Utredningen definierade sitt
uppdrag med motivering i samtidens förändringar. Det var grundskolans infö137
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rande, gymnasiets kvantitativa utveckling sedan 1950-talet, kvalitativa problem
med de gymnasiala skolornas innehåll och mål, samt de organisatoriska problemen som uppstod i den kvantitativa utvecklingen. GU framställde gymnasiets anpassning till den moderna samhällsutvecklingen som närmast tvingande. 141
”Två krafter har, som tidigare redan flera gånger antytts, påverkat skolutvecklingen i de ekonomiskt utvecklade länderna, nämligen dels behovet av att anpassa skolan efter de ändrade krav som arbetsmarknaden och samhället idag ställer,
dels strävan att låta varje elev oberoende av sitt sociala ursprung få den utbildning som bäst svarar mot hans förutsättningar. Båda dessa krafter har kommit i
konflikt med en skoltradition som karaktäriserats dels av parallellskolesystem
från relativt tidig ålder och dels av social och intellektuell selektivitet.” 142

Reformen bar på löften om fortsatt samhällsekonomisk utveckling med
ungdomars ökade gymnasieutbildning. Industrialisering, modernisering och
ökad individualisering menades ligga på kollisionskurs med parallellskolesystemets traditioner om att göra ett socialt och intellektuellt urval mellan elever.
GU skulle därför skapa en öppen gymnasieutbildning av de olika skolformerna
och vägledande åtgärder för att hjälpa den enskilde eleven till bästa möjliga och
mest lämpliga utbildnings- och yrkesval inför framtiden. Samtidigt innebar det
grundliga förändringar för lärarnas tjänstgöring. GU:s vision kontrasterades
skarpt till traditionstyngda läroverk i vilka barn och ungdomar bedömdes av
lärarna och separerades från tidig ålder utifrån social och geografisk bakgrund
och intellektuell förmåga. Läroverkens slutna urvalssystem utgjorde ett hinder
för målet att forma en demokratisk, moderniserad och samhällsanpassad ungdom i en mer enhetligt utformad gymnasieskola för alla ungdomar. Gymnasiet
skulle vara en kungsväg för att tillgodose samhällets intresse och alla ungdomars önskan om vidare utbildning. Denna statliga utbildningsvision betonade
samtidigt ungdomars behov av vägledning för att ledas rätt i sina yrkes- och
utbildningsval i det framväxande moderna samhället. 143
GU sammanfattade sin målsättning i tre kravbilder. De krav som samhället
i stort reste, samhällsavnämares krav på gymnasieutbildad arbetskraft samt
ungdomarnas egna krav. 144 Lärarkårens krav på det moderna gymnasiet osynliggjordes av GU därmed.
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Beträffande den personlighetsutvecklande uppgiften preciserade GU en av
reformens huvudlinjer till att ”hos eleverna utveckla ett kritiskt och självständigt betraktelsesätt.” 145
GU uttalade målsättning var att tillvarata och grundlägga ett modernt kritiskt reflekterande och tänkande elevsubjekt på basis av samhällets, avnämarnas
och ungdomarnas gemensamma intressen.
”Problemet att på bästa sätt genom lämpliga utbildningslinjer söka tillgodose de
många ungdomar, som vill ha vidgad utbildning har därmed trätt i förgrunden i
stället för den tidigare dominerande frågan om att utvälja och gallra.” 146

Att på detta sätt tillgodose ungdomars val och studieintressen och låta dem
utvecklas till kritiskt tänkande individer var reformens mål. Elever som själva
fick välja utbildning och inte blev exkluderade av skolan och lärarna var ett
viktigt steg i övergången från en traditionsbunden samhällsform med socialt
och intellektuellt sorterande institutioner till ett modernt demokratiskt samhälle. Att realisera den målsättningen var avhängig ett förändrat bedömnings- och
betygssystem och skulle därför följa ett nytt mönster. 147
Ett av problemen var att snåriga återvändsgränder och spärrar gjorde det
gamla bedömningsväsendet ineffektivt. Intagningsprocedurer, urvalskriterier,
betygsspärrar, kvarsittning och kuggning försvårade för många ungdomar att
gå vidare i utbildningssystemet. Statens och samhällets behov av gymnasieutbildad arbetskraft var alltför viktigt för att hindras av dessa föråldrade bedömningstekniker. GU satte stor tilltro till att genom nya vetenskapligt vederhäftiga, mer rättvisa och effektiva tekniker och metoder kunna inkludera i och utexaminera fler elever från gymnasiet. Moderna bedömningstekniker baserat på ny
vetenskaplig kunskap var utredningens lösning på ett omodernt exkluderande
gymnasium. Dessa moderna kunskaper var inte nödvändigtvis förbundna med
den gängse lärarkåren utan härrörde snarare från andra samhällsföreträdare. 148
Gymnasieutredningens experter argumenterade för att ett gymnasium anpassat till vetenskaplig objektivitet var detsamma som framtidens gymnasieskola.
”Utredningens undersökningar har visat att det gymnasiala skolsystemet i sin
helhet måste genomgripande reformeras för att kunna anpassas till framtidens
samhälle.” 149
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GU:s berättelse om en modern gymnasieskola var baserad på en framtidsoptimism och utpräglade utbildningsplanerande drag med anspråk på att kunna
planera framtiden och samhällsutvecklingen. 150 Det bars upp av de vetenskapliga undersökningarna som företagits inom den pedagogiska försöksverksamheten under reformperioden på gängse sätt. Framför allt hänvisade GU till de
rön och vetenskapliga undersökningar som hade genomförts av kommitténs
egna undersökningsdelegationer. 151 Även internationellt gångbara studier om
samhällelig investering i utbildning och humankapital lades till grund för förslagen. Det legitimerade ett framtidsorienterat utbildningsplanerande och samhällsekonomiskt perspektiv på gymnasieutbildningens utformning. 152
Experterna som uttryckte dessa idéer och kunskaperna som de åberopade
utgjorde viktiga inslag i uppbyggnaden av GU:s modernitetsberättelse. De fungerade som intellektuella arkitekter i att konstruera berättelsen om det moderna
skolsystemets omvandling och framväxt. De fick således inte bara betydelse för
GU:s perspektiv på bedömningssystemet och hur det visualiserades i skolpolitiken. Deras tankegångar om investering i humankapital och tillvaratagandet av
varje enskild elevs intresse, begåvning och studieförutsättningar kan också tolkas i likhet med Foucaults perspektiv på det moderna samhällets förändrade
maktutövning. Istället för att utestänga stora delar av ungdomspopulationen
från utbildningssystemet införlivade den moderna statliga befolkningsadministrationen alla ungdomar och synliggöra fler elever genom i den gymnasiala sko150
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lans disciplinerande bedömningssystem. Enligt Foucault var det också genom
dessa och liknande övergripande samhällsförändringar och processer som det
moderna subjektet, läraren och eleven formades. 153
Nästa avsnitt ägnas därför åt hur bedömningssystemets uppbyggnad, innehåll och bedömningstekniker formulerades med fokus på maktutövningen
gentemot eleverna och lärarna i det moderna demokratiska gymnasiet.

Det moderna bedömningssystemet – nya tekniker och förändrade maktrelationer
Moderna tekniker för att observera och dokumentera eleven
GU använde en samlande beteckning för alla bedömningsmetoder som betygsättning, kunskapskontroll och arkivering av information om den enskilde eleven som skulle upprättas inom ramen för det nya gymnasiet.
”Termen bedömning används som sammanfattning för alla de åtgärder som vidtas för att i dylikt informationssyfte mäta, insamla data, tolka och dra slutsatser
av data.” 154

Detta samlade grepp på mätning och insamling av information om eleverna
genom observation och noggrann granskning av deras enskilda skolarbete,
ansågs vara omistligt. GU eftersträvade inte att avskaffa alla gamla bedömningstekniker utan såg som sin uppgift att förbättra och effektivisera observationen och insamlandet av relevant information om varje elev. Därtill gjorde
GU:s läroplansexperter klart att det nya bedömningssystemet alltjämt krävde
nya bedömningstekniker.
”För att inhämta de erforderliga informationerna krävs en rad åtgärder, t. ex.
samtal mellan berörda parter, intervjuer, enkäter, iakttagelser av eleverna i arbete, muntliga och skriftliga förhör och prov, anlagsprov och kartläggning av elevernas intressen.” 155

Utredningsförslaget innehöll nya förmodat vetenskapliga metoder, mätinstrument och datainsamlingstekniker för att skapa ett så allsidigt kunskapsunderlag
om eleverna som möjligt. För att garantera en allsidig observation av elevernas
kunskaper och skolarbete krävdes således tekniker av närmast allomfattande
karaktär för att på saklig grund observera och bedöma den enskilde elevens alla
förehavanden. 156 Detta krävdes om man skulle förverkliga det moderna gymnasiets uppgift.
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”För att förverkliga gymnasiets uppgift att delge eleverna kunskaper och befordra deras utveckling och mognad såväl intellektuellt som vad beträffar personligheten i övrigt krävs att de som verkar i gymnasiet har tillgång till informationer
av olika slag.” 157

En mer allomfattande bedömning av eleverna framställdes som ett naturligt led
i det moderna pedagogiska gymnasieuppdraget. Genom att öka kunskapen om
varje elev skulle man utveckla elevens intellekt, mognad och övriga personlighet. Det ansågs helt legitimt som teknik för individens utveckling av personliga
mognad. 158
Därtill framhölls vikten av att den informationsinsamlade bedömningen
skulle tjäna som underlag för alla som verkade inom gymnasiet. Det var inte
enbart lärarna utan även andra professionella grupper inom skolan som drogs
med in i bedömningssystemet. 159 De skulle alla utifrån sin respektive tjänstgöring som skolledare, klassföreståndare, lärare, skolpsykologer, skolsköterskor,
kuratorer, studie- och yrkesvägledande expertis ingå i den samlade informationsinsamlingen och bedömningen. Informationen skulle på så sätt bli bredare, sakligare, mer samlad och bidra till en effektiviserad undervisningsplanering,
ge vägledande information till hela lärarkollegiet såväl som till eleverna själva
och deras föräldrar. Den ökade kunskapen om eleven skulle i individualiseringens namn tas i bruk inför olika valsituationer och ge vägledande information.
Vid särskilda behov kunde den också användas för att stödja elever i studiemässiga eller personliga problemsituationer. Med den breda definition av bedömningsverksamheten som arkiverad information och datainsamling om individen försäkrade GU att elevernas personliga och intellektuella mognad skulle främjas. Det var individens intresse och begåvning som på detta sätt skulle
tas tillvara och administreras på ett mer modernt effektivt sätt. De nya pedagogiska bedömningsmetoderna för kartläggning och insamling av information om
den enskilde eleven var således fler till antalet och mer omfattande än tidigare i
de gymnasiala skolorna. Eleven synliggjordes därmed efter ett nytt mönster och
med nya mer omfattande tekniker. 160
I det heltäckande bedömningssystemet var betygsättningens tidsaspekter
viktiga att se över. Det krävdes specifika bestämmelser och regleringar för att
nå en mer regelbunden tidsrytm och väl utspridda tidpunkter fastställda för
betygsättning. Höst- respektive vårterminsbetyg skulle utfärdas för varje elev i
alla de ämnen som eleven undervisats i. Höstens prestationer skulle rendera i
157
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preliminära betyg som under vårterminen skulle bekräftas eller revideras till ett
permanent betygsdokument. Vårterminsbetygen var alltså de slutgiltiga och
sammanfattade hela läsårets ådagalagda kunskaper och studieprestationer. Att
utfärda preliminära betyg var ett sätt att ersätta de gamla avgångsbetygens examinerande slutprov och förhör. Gamla tiders avgångsbetyg sattes för sent i
utbildningen och grusade många elevers framtidsdrömmar. En första preliminär betygsättning skulle då garantera ett genomskinligt och mer objektivt sätt
att administrera den dokumenterade elevens egentliga färdigheter. Vidare menade GU att man reducerade det obehagliga och onödiga överraskningsmomentet i det slutgiltiga betygsdokumentet om eleverna redan visste ungefär på
vilken betygsnivå de befann sig. Dessutom kunde man då finjustera och korrigera eventuella felmarginaler inför de permanenta vårterminsbetygen och på så
sätt uppnå en mer precis, rättvis och tillförlitlig slutbedömning av den enskildes
faktiska kunnande. Betygsättningen kunde möjligen begränsas under höstterminen i årskurs 1 till en skriftlig information till elev och föräldrar och alternativt varningar på förekommen anledning. Eleverna fick då en mjukare studiestart när proven fick en mindre framträdande roll. 161
Elevers känslor av obehag menade sig GU kunna informera bort genom
flera återkommande betygsdokumentationer. Tidigare hade betygen varit alltför
inriktad på att iaktta och bedöma eleverna genom punktinriktade bedömningsinsatser. Det nya mer omfattande bedömningssystemet gavs därmed en psykologiskt sett humanare och till synes mer elevanpassad framtoning. Bedömningens hantering av eleverna kunde därmed troligen också godtas som mer naturlig och vederhäftig. 162
GU poängterade också vikten av att betygen grundades på tidsmässigt sett
mer omfattande och fler systematiska iakttagelser av eleven.
”Om betygsättningen skall bli någorlunda tillförlitlig måste den bygga på systematiska iakttagelser och inte bestå i ett vagt eftersinnande, när betygen skall sättas.” 163

En mer omfattande och systematisk observation av eleverna handlade för GU
också om att säkra att lärarna använde sig av tillförlitliga bedömningstekniker.
Det gick inte an att betygen var grundade på lärares iakttagelser vid ett enskilt
tillfälle eller efter en tentamensperiod i slutet av året. GU kritiserade på detta
sätt lärarna som ansågs ha utfärdat betyg delvis baserat på efterhandskonstruktioner och vaga minnesbilder av en elevs prestationer. GU tillskrev på detta sätt
det nya bedömningssystemet ytterligare legitimitet genom att det skulle begränsa lärares felaktiga och godtyckliga betygsättning. 164
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GU:s kanske mest omvälvande förslag var att slopa de absoluta betygen till
fördel för ett grupprelativt betygssystem. Absoluta betyg hade förvisso förtjänster men ställde mycket höga krav på rätt förutsättningar. Det var därför
rent praktiskt svåra att realisera. Det absoluta betyget upplyste om en prestation var godkänd eller inte utifrån bestämda mål. Betygsgraderingarna kunde
också beskriva innehållet i en elevs graderade kunskaper. Angivelserna blev
mycket detaljerade och rymdes inte på betygsdokumenten. Det var en svårhanterlig och klumpig administrativ konstruktion. Dessutom poängterade GU att
kunskapsmålen och betygsgraderna varierade mellan skolor, lärare och ämnen,
vilket var problematiskt ur rättvisesynpunkt. De absoluta betygen kunde förvisso synliggöra elevernas kunskaper utifrån betygsstatistiska förändringar mellan
olika årskullars studieresultat år från år. Dessvärre kunde de inte skapa jämförbarhet mellan skolor, elevgrupper och ämnen om inte exakt samma kunskapsinnehåll och kunskapsprov användes år efter år. Det var därför inte tillräckligt
flexibelt för framtida förändringar i kursinnehåll, målsättningar och bedömningsmetoder utan var alltför begränsat till vissa prov- och uppgiftstyper. Dessa begränsningar hade föranlett att lärarna redan till viss del tillämpade relativa
betygsinslag, som exempelvis efterstandardiseringsprov, för att uppnå en jämförelse mellan olika skolor. Den största förtjänsten med det relativa betyget var
just möjligheten till betygsjämförelse över en hel årskull och en mer rättvis
bedömning av varje enskild elev vid urvals- och konkurrenssituationer som
antagning och anställning. Detta skulle bli än viktigare i och med den framtida
ökningen av antalet gymnasieelever i det nya gymnasiet. 165
Det föreslagna relativa betygssystemet motiverades ha ytterligare förtjänster. En enhetlig rangordning innebar att alla elever inkluderades oavsett vilken
elevavdelning i grundskolan eleven kom ifrån samt att dessa regler tillämpades
av samtliga lärare i riket. 166 Enhetlighet i bedömningsadministrationen av varje
elev borgade för en objektivitet och styrkte därför systemets legitimitet. GU
reste även andra anspråk.
”Såväl lärare som elever synes härvid önska stöd av en objektiv, utifrån kommande bedömning och av ett pålitligt mätinstrument som spänner över hela betygsskalan. Eleverna uppfattar detta som ett krav på rättvisa i bedömningen och
lärarna upplever det som ett behov av stöd för en objektiv betygsättning.” 167

GU åberopade ett samförstånd bland lärare och elever till fördel för sin ståndpunkt. Framtidens bedömningssystem behövde vara objektivt, för både elevernas och lärarnas bästa. Det relativa betygssystemet uppfyllde dessa krav med
sin utifrån kommande kunskapskontroll. En kontroll som ansågs garantera
neutralitet, distans och oberoende i relationerna mellan de bedömande lärarna
och skolans elever och kontrollsystemets företrädare. SÖ:s nya fackinspektörer
165
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skulle framför allt bära upp ansvaret för att rangordningen och jämförelsen
genomfördes reglementsenligt. GU framhöll på det sättet att betyget tillgodosåg elevernas påstådda krav om en rättvis och likartad bedömning samt att
lärarna efterfrågade stöd från statligt håll i deras krävande betygsättningsuppgift. Att införa ett nytt bedömningssystem med en utökad centraliserad kontroll
av eleverna och lärarna, om än beskrivet som betygsstöd, var alltså efterfrågat
av elever och lärare enligt GU:s experter. Att utöka kontrollen legitimerades av
ge ökat stöd till lärarna. Även andra innebörder i betygshänseende syntes tilltalande för att införa nya bedömningstekniker. 168
GU ville avskaffa betygets godkändgräns och det underkända betyget ”Icke
godkänd” och argumenterade för intagning till gymnasiet utan någon formell
betygsspärr. Endast ett korrigerat betygsgenomsnitt om 2,30 beräknat på alla
ämnen skulle användas som riktmärke för automatisk uppflyttning till nästa
årskurs. Att förenkla alla elevers uppflyttning genom att ta bort underkända
betyg var således ytterligare ett led i strävan att förenkla, effektivisera skolsystemet, inkludera allt fler ungdomar i gymnasiet och öka antalet examinerade
gymnasister. 169
GU föreslog därför att samma betygsskala som tillämpades i grundskolan
användes i det nya gymnasiet. Eleverna skulle delas in i fem prestationsgrupper,
utifrån samma procentandel som för grundskolan. 170 De tidigare sju bokstavsbeteckningarna, A-C (tabellen nedan), skulle reduceras till sifferbetygen 5 till
och med 1, med 5 som högsta betyg. GU betonade att de gamla verbala bokstavsbetygens formuleringar av typen ”med utmärkt beröm godkänd” var
olämpliga på grund av att de gavs varierade innebörder och tillämpades på olika sätt i olika ämnen och att de därför inte fick förekomma i det nya gymnasiet.
Det nya relativa betyget skulle således borga för mindre godtycke och ökad
objektivitet i bedömningen. 171
Det nya femgradiga systemet följde också efter en procentuell normalfördelningskurva uträknad efter ett riksgenomsnitt inom en årskull. Bedömningssystemets logik var uppbyggt på antagandet att rikets hela ungdomspopulation
skulle bedömas och jämföras. Dessutom antogs att hela nationens ungdomskull följde efter en nationellt normalfördelad begåvningskurva som kunde identifieras och appliceras på dessa. Det var den så kallade gausska normalbegåvningskurvan. 172 GU:s resonemang byggde på tanken om att en ”begåvningsreserv” fanns i de socioekonomiskt lägre samhällsskikten och att den intellektuel168
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la begåvningen och studielämpligheten tidigare hade kalkylerats alltför lågt och
för snävt. 173 Därmed hade det absoluta betyget exkluderat för många elever.
GU krävde mer generösa, demokratiserade principer för intagningen och organiseringen av bedömningen i gymnasiet. I varje ämne skulle betygen för samtliga elever i hela riket vara fördelat enligt nedanstående tabell.
Tabell 1. Den relativa betygsmodellen 174
Betyg

1

2

3

4

5

Procent

7

24

38

24

7

De 7 % av eleverna som bedömdes vara mest framgångsrika i ett visst ämne,
uträknat efter riksgenomsnittet, skulle få betyget 5 osv. Betygssystemet var
relaterat till en hel grupp och räknads fram utifrån en förmodad grupp ungdomar som tillsammans utgjorde jämförelsenormen för betygen. Den enskilde
elevens kunskaper skulle således mätas, bedömas och jämföras efter denna
gruppnorm om det riksgenomsnittliga betyget 3, eller ”den generaliserade genomsnittseleven”. 175 Detta relativa system skiljde sig på flera punkter från det
tidigare absoluta. 176
Tabell 2 Den äldre modellen med ett sjusiffrigt bokstavsbetyg. 177
Betyg

A

a

AB

Ba

B

Bc

C

%

1

62

4

38

24

6

1
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För att förtydliga betygssystemets uppbyggnad visas även en tabell över de
betygsbeteckningar som gällde de absoluta bokstavsbetygen.
Tabell 3. Bokstavssystemet 178
Beteckning

Benämning

Poäng

A=

Berömlig

3

a=

Med utmärkt beröm godkänd

2,5

AB =

Med beröm godkänd

2

Ba =

Icke utan beröm godkänd

1,5

B=

Godkänd

1

Bc =

Icke fullt godkänd

0,5

C=

Otillräcklig

0

Antalet betygsgrader var enligt GU för många i det gamla betygsväsendet och
ansågs skapa orättvisa skillnader genom en mångdifferentierad bedömning. De
behövde därför reduceras till färre och mer homogena betygskategorier som
kunde appliceras på och omfattade en större grupp av rikets elever. Betygsättningens primära uppgift var följande.
”Betygssättningen på gymnasiet bör alltså ha till primär uppgift att gradera elevernas ådagalagda studieprestationer i relevanta hänseenden på ett sådant sätt,
att jämförbarheten över hela betygsskalan så långt som möjligt föreligger mellan
elever oberoende av från vilken skola de kommer.” 179

Betygen skulle synliggöra observerade och graderade studieprestationer på alla
elever i Sverige. Med tydlig kritik mot det äldre betyget och indirekt till lärarna
som administrerade detta, bjöds också lärarkåren att enbart beakta elevernas
kunskaper och ingenting annat. Betyget skulle vara rent från andra faktorer, det
vill säga kvaliteter som studielämplighet, uppförande och ordning. Lärarkåren
hade i äldre tider i alltför stor utsträckning ägnat sig åt att bedöma sådana elevkvaliteter. Det hade föranlett en otydlighet och osäkerhet hos elever, föräldrar
och lärare, över vilka krav som ställdes på de olika betygsgraderna och hur van178

Betygsberedningen, SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem: slutbetänkande, (1992) Stockholm, s 15-16. Tabellen är hämtad från Betygsberedningens historiska tillbakablick på
betygssystemets framväxt som bygger på undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk
(Skolöverstyrelsen 1935). Den sjugradiga bokstavsskalan menar Betygsberedningen var
den allenarådande för bedömningen av elevers insikter och färdigheter fram till 1940-talet.
Se även SOU 1942:11 Betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i
folkskolan, (1942) s 292.
179
1960 års gymnasieutredning, Ett nytt gymnasium, (1963) Stockholm, s 568.

60

ligt förekommande höga respektive låga betyg skulle vara. I det avseendet
framställdes det nya bedömningssystemet besitta stora förtjänster. De nya betygsteknikerna ansågs reducera bedömningens negativa dimensioner när vissa
egenskaper togs bort från betygsättningen. Det var särskilt viktigt för GU att
förenkla och enhetliggöra systemet då allt fler ungdomar skulle bli föremål för
gymnasiets bedömning genom den föreslagna reformen. 180
Även den så kallade glidande betygsskalan skulle avskaffas. Det var en enligt GU etablerad praxis inom lärarkåren. Det handlade om att medelbetygets
nivå avsiktligt sattes något lägre under de första terminerna, för att sedan successivt och efterhand höjas och bli synligt i elevernas betyg. På så sätt hade
lärarkåren velat synliggöra elevernas mognad och framsteg från en termin till
en annan. Detta hade dock urholkat betygens fixerade värden i och med att det
införlivade och gav utrymme för ett visst glidande prognostisk inslag. Det var
anpassat efter utvecklingen av elevernas potentiella kunskaper och färdigheter
istället för att belysa och dokumentera de ådagalagda resultaten utifrån uppställda kunskaps- och färdighetsmål. GU avfärdade därför denna lärarpraxis
som godtycke och bristande saklighet. 181
Betygen skulle istället synliggöra elevernas individuellt redovisade kunskaper så att de också blev synliga för nationell jämförelse och rangordning efter
en enhetlig och gemensam mall. Ett mått på rikets alla elevers samlade kunskapskvalitet kunde därigenom etableras för att underlätta den nationella administrationen och överblicken av skolsystemet och elevernas kunskapsutveckling. Statsmaktens politiska ambition att uppnå denna bedömning och jämförelse av alla elever i riket synliggjorde även ett mer omfattande grepp om en
ökande del av ungdomspopulationen. Denna statscentraliserade strävan uppvisar stor likhet med vad Foucault gjort gällande om den moderna statens befolkningsadministration och förändrade former för maktutövning. Gymnasiets
bedömningsmakt vars tidigare repressiva, förbjudande och uteslutande
maktutövning skulle inte eftersträva att sortera bort och skikta delar av befolkningen utan övergå till att innesluta allt fler befolkningsskikt. En sådan befolkningsadministration och statligt sanktionerad kunskapskontroll var också förenad med nya sätt att tänka om bedömningen av eleverna och hur det skulle
utföras. 182
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Förändrade tekniker för disciplinering av elevers beteende
Inom den äldre absoluta betygsättningen hade vitsord utfärdats på elevernas
yttre uppträdande samt deras disciplin, beteende och ordning i skolan. Vitsorden var utformat efter följande kriterier.
Tabell 4 Vitsord i ordning och uppförande 183
Ordning: A = Mycket god, B = God, C = Mindre god
Uppförande: A = Mycket gott, B = Gott, C = Mindre gott, D = Klandervärt.

Elevernas uppvisade ordning hade observerats, dokumenterats och utfärdats
till eleverna enligt en skala från ”Mycket god/gott” – ”God/Gott” – ”Mindre
god/gott” och ”Klandervärt”. Betygen var alltså insatta på en sorts moraliskt
graderad skala med rätt och fel, ont och gott med betyg på elevernas uppträdande och ordningssinne i skolarbetet. 184
Att iaktta, gradera och vitsorda hur eleverna betedde sig i skolan, för att
inte säga utanför skolans område, hade inte något värde ur disciplinsynpunkt
enligt GU. Det berodde på att de frivilliga skolorna hade att göra med ett mera
moget elevklientel än i grundskolan där sådan bedömning alltjämt fortlevde.
Det fanns mer effektiva metoder för att upprätta och skapa ordning bland
gymnasieelever. Därför argumenterade GU i sitt slutbetänkande för att betyget
i uppförande och ordning skulle avskaffas. Man underströk vidare att lägre
betyg än normalbetyget A nästan aldrig sattes på någon gymnasieelev. När det
gjordes var det endast vid ”allvarligare förseelser”. Ett betyg som endast urskiljde någon enstaka elevs eventuella problem var tämligen ineffektivt för att
upprätthålla ordningen bland alla elever. I linje med det nya bedömningsmönstret ansågs betyg behöva användas på varje enskild elev och vara spänna
över hela betygsskalan. Därmed föredrog GU tekniker som var inriktade på att
iaktta, urskilja och jämföra varje individ sinsemellan för att på så sätt skapa en
önskad ordning. Det nya betyget skulle förvisso inte synliggöra någons uppförande genom att värdera de i moraliska termer, men väl bedöma varje individs kunskaper i förhållande till alla andra elever. 185
GU gick längre i sitt resonemang om vad som skulle bedömas och vara föremål för betyg och hur det skulle gå till.
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”Beteenden och egenskaper som skall betygssättas under rubriken uppförande
och ordning är i hög grad situationsbundna och varierande. Detta gäller särskilt
under adolescensen. Att sätta betyg i uppförande och ordning som även har
värde för prognos av elevens beteende efter skolan är därför mycket vanskligt.” 186

GU menade att denna bedömningsteknik tidigare motiverats för sin disciplinuppehållande verkan på eleverna. Det stämde inte riktigt överens med den bedömning som GU gjorde av det frivilliga gymnasiets elevklientel. Men GU
avfärdade inte enbart ordningsbetyg grundat på att det var en för sträng uppfostran eller gammalmodig auktoritär disciplinåtgärd. Det var också vanskligt
att försöka att göra en noggrann granskning och objektiv betygsättning av unga
människors yttre beteende. Ordningsbetygen saknade därtill sakligt grundat
prognosvärde och ansågs bristfälligt när ungdomar under uppväxten faktiskt
kunde förändra sitt beteende och göra betygen missvisande. Det kunde leda till
att ett betyg endast sade något om en elevs förflutna beteende utan relevans för
framtida beteende. Samtidigt antydde GU att vid fall som kunde betecknas
som någon form av disciplinärende så skulle ordningsproblem lösas på andra
vägar. 187 Inte minst då sattes tilltron till:
”den ökade elevvården och föräldrakontakten inom gymnasiet torde det vara
möjligt att lösa disciplinproblemen på ett smidigare och mindre konstlat sätt än
genom betyg.” 188

Gymnasieutredningen poängterade att elevernas beteende och vissa disciplinärenden skulle lösas med nya modernare och effektivare disciplinmedel. Det
främsta var en utökad kontakt och relation med hemmen och genom att meddela information om eleverna även till föräldrarna. Dessutom skulle en disciplinnämnd inrättas för att utreda enstaka allvarligare ärenden om elevers uppförande. Det legitimerades som en smidigare och mer naturlig disciplineringsteknik. Bedömningen av elevernas beteende och uppförande skulle alltså inte
helt försvinna med det nya betygssystemet. Den föreslogs få en mer informell
karaktär och samtalskaraktär i form av en ökad information och kontakt med
hemmet. Den bedömande disciplineringen vidgades i det avseendet i namn av
effektivisering och att vara mer naturlig. Därtill skulle bedömningen av elevers
beteende anta en diffusare form införlivad i den breda kategorin elevvårdande
verksamhet. GU:s reformförslag var således inte entydigt reduktionistiskt utan
vissa bedömningsfrågor och elevärenden hanterades genom att förläggas till
andra områden som elevvården och disciplinnämnder. Den tidigare moraliskt
värderade bedömningen genom vitsord skulle därmed omvandlas efter ett mer
psykologiskt vårdande mönster och synsätt. Samtidigt skärptes bedömningen
av vissa andra elevkvaliteter väsentligt med de nya teknikerna. Bedömningens
186
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objekt skulle i så måtto synliggöra elevernas inre intellektuella förmågor och
kognitiva kunskapskvaliteter. 189
För att tala med Foucault skulle bedömningsmaktens objekt förändras i och
med detta. Bedömningen ansågs av GU var mer naturlig, mindre repressiv och
moraliserande om den synliggjorde elevernas psykologiska kvaliteter och mentala förmågor till att tänka kritiskt med nya bedömningstekniker. Det nya gymnasiets centrala bedömningssystem, snarare än den enskilde lärarens subjektiva
bedömning, tycks därmed ha rört sig bort från elevens yttre kroppsliga beteende till att värdera och jämföra elevernas inre själsegenskaper. 190 I den skolpolitiska debatten om grundskolans fostransuppdrag gjordes en liknande förändringstendens gällande. Diskussionen fokuserade allt mindre på elevernas
kroppsliga och yttre moraliska beteendeaspekter till företräde för mentalhygieniska och elevvårdande inslag under 1950- och 60-talet. Betygen skulle på detta
sätt vara ett led i och bidra till att kontrollera varje enskild elevs kognitivt förvärvade kunskaper och vara mer individualiserad än tidigare. 191

En individualiserad kunskapskontroll
De föreslagna moderna kontrollteknikerna var inriktade på kontrollen av elevens intellektuella kunskapsutveckling i kontrast till kontroll av elevernas yttre
kroppsliga hållning, beteende och sinne för ordning. Men GU kritiserade gängse metoder för kunskapskontroll av fler skäl.
”[D]e skriftliga proven menas få mer av dramatik över sig samt och framförallt
att de i sin vanligaste utformning, de s.k. lappskrivningarna, mer kommit att
mäta elevernas receptivitet än deras förmåga till överblick och självständigt tänkande. Lappskrivningarna tar sålunda i de allra flesta fall sikte på kontroll av faktainlärningen. Inte sällan kommer ganska oväsentliga detaljkunskaper att premieras. Kritiken drabbar såväl förberedda som oförberedda prov. Den förra inbjuder till >>faktainpluggning<< omedelbart före provet, vilket ger utbyte för
stunden men inte på lång sikt.” 192

Lappskrivningar, oavsett om de var förberedda eller oförberedda för eleverna,
ansågs olämpliga. De premierade främst en kortsiktig snabbinlärning och kontrollerade i första hand enklare former av upprabblade detalj- och faktakunskaper. Moderna provtekniker skulle ta sikte på att utveckla elevens förmåga till
långsiktigt kritiskt tänkande och att självständigt överblicka och använda faktakunskaper med hjälp av ett resonerande förhållningssätt. Enkelt uttryckt testade och mätte dessa prov endast elevernas receptivitet vid den specifika provsituationen. Att de lärde sig kunskaper omedelbart före ett prov var inte oväsent189
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ligt, men det bidrog inte tillräckligt till att utveckla kunskaper och kritiskt tänkande hos eleven. De traditionella bedömningsteknikerna hade visserligen också tidigare siktat på att utvinna elevens inre, intellektuella färdigheter. Men den
kunskapsutvecklande potentialen i de traditionella kontrollteknikerna ansågs
begränsande. 193
GU såg ytterligare problem med traditionella skriftliga provtekniker.
”Oförberedda prov av gängse typ kan skapa olust – ofta nervositet och osäkerhet – inte minst hos ambitiösa elever, som för att vara garderade tvingas att
ständigt hålla mycket detaljstoff aktuellt. Skriftliga prov av den typ som nyss beskrivits tar gymnasieutredningen avstånd ifrån[…]. Lappskrivningar av traditionell typ skulle direkt motverka ett inre arbete med den målsättning, som i det föregående angivits. Det nu sagda drabbar emellertid inte den skriftliga kunskapsoch färdighetskontrollen som sådan utan dess avarter.” 194

Lärarnas undervisning ansågs ha blivit en skrivningsterror för eleverna och
skriftliga förhör upplevdes vara mer mentalt dramatiska och psykiskt krävande
för eleverna. En avart var när lärare utfärdade helt oförberedda skriftliga förhör
och utsatte eleverna för en helt onödig psykisk och emotionell påfrestning.
Med en ökad studiestress försämrades möjligheterna för lärarna att objektivt
bedöma den enskilde elevens verkliga kunskaper. Något man trodde sig kunna
utvinna med rätt bedömningstekniker. Det motverkade reformens målsättning
att underlätta studierna för alla elever på ett mentalt och känslomässigt plan.
Bedömningens objekt var elevernas inre egenskaper såväl som att kunskapskontrollens effekter på elevernas psykologiska och emotionella tillstånd var
vägledande för GU. 195
GU betonade nogsamt att kunskapskontroll i sig inte var skadlig för elevernas mentala utveckling. GU förföll alltså finna legitimitet för sina moderna
personlighets- och kunskapsutvecklande kontrolltekniker. Skriftliga prov hade
fördelar som hörde ihop med målsättningen om att arbetsformerna i det nya
gymnasiet skulle vara av mer individualiserande art. Skriftliga förannonserade
och schemalagda prov gavs tydligt företräde i framtidens gymnasieskola. Detta
eftersom det innebar ett mer genomskinligt system och större överblickbarhet
över den enskilde elevens kunskaper. Skriftliga prov ansågs fördelaktiga med
deras ökade informativa karaktär vilket gav större inblick i varje enskild elevs
kunskaper. Dessutom bidrog de med ökat stöd för lärarna i betygsättningen,
vilket de behövde. Angående muntliga förhör kunde man dock från Gymnasieutredningen acceptera vissa eftergifter. Men det var under förutsättning att
muntliga förhör verkligen speglade de objektivitetskrav och det ämnesspecifika
innehållet som läroplanen angav. 196
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De muntliga förhörens kritiserades av GU. De stora svagheterna var att
förhören oftast ägde rum inför läraren och hela klassen. Antingen genom kollektivt muntligt rabblande av fakta och kortfattade svar eller genom att läraren
riktade ett fåtal individuellt inriktade frågor till några elever. Sådana offentliga
och kollektiva förhör tjänade inte tillräckligt hög grad det individualiserande
syftet i bedömningshänseende. GU tydliggjorde häri sitt krav på en mer objektiv, heltäckande och isolerad prövning av den enskilde individens studieprestationer. Prov var ett pedagogiskt individualiserat hjälpmedel för att uppnå en
objektiv kunskapskontroll vid varje enskilt provtillfälle. 197 GU invände kraftigt
mot de muntliga provens otillräcklighet i objektivitetshänseende.
”Eleverna får ett fåtal olika frågor vid skilda tillfällen, och utvärderingen sker
mer eller mindre subjektivt. Här har det skriftliga förhöret en ovedersäglig styrka. Varje elev får som regel ett flertal frågor, något som bidrar till att motverka
slumpens spel vid utvärderingen. Alla får samma frågor, och möjligheten till objektiv bedömning är större.” 198

Skriftliga prov kunde på kortare tid täcka in och avläsa större kunskapsfält i
den individualiserade kontrollen av varje elev och därmed effektivisera lärarens
undervisning. Men det muntliga förhörets offentliga och kollektiva karaktär
tillskrevs inte enbart negativa effekter. Eleverna kunde uppfatta förhörets offentlighet inför studiekamraterna som påfrestande och krävande, men det kunde i vissa fall tjäna som sporre och motivation för eleverna till att förbereda sig
ordentligt och läsa på sina läxor. GU poängterade att vissa elevkategorier hade
svårare att formulera skriftliga svar än att besvara lärarens muntliga frågor och
att de därför upplevde skriftliga prov som särskilt pressande, medan andra elever snarare upplevde det omvända. För de senare innebar skriftliga prov en
ökad möjlighet till eftertänksamhet eftersom prestationerna var av mer privat
karaktär och något mellan de själva och läraren. På det hela taget visade sig
utredningen dock kritisk till rådande former för muntliga kunskapskontroller. 199
Till de skriftliga proven knöts även förhoppningar om att kunna möta de
enskilda elevernas behov av en ökad självkontroll och självständighet i provhänseende. För att nå dithän krävdes en förändring av de test- och förhörstekniker som stod under lärarkårens överinseende varpå GU också föreslog olika
provtekniker. Lärarnas sätt att genomföra skriftliga eller muntliga prov och
förhör av elevernas dagligen utfärdade läxor kunde av det skälet inte ensamt
lämnas åt lärarna att själva bestämma. Lärarnas bedömningar behövde regleras.
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De nya teknikerna för en individualiserad kunskapskontroll handlade i det avseendet om att förändra relationen mellan lärare och elev. 200

Nya kontrolltekniker och en förändrad lärare-elevrelation
GU ansåg att lärarna alltför ofta begagnade sig av en drilliknande exercis och
memoreringskontroll. Den skulle i största möjliga mån överges. Åtminstone
som en teknik för lärarna att kontrollera den enskilde elevens färdigheter.
”I görligaste mån bör på högre stadium renodlat minnesstoff överlämnas åt elevernas egen självkontroll.” 201

Utredningsexperterna ville utverka större egenansvar åt eleverna i deras individuella studieträning. Muntligt rabblande av fakta, minnes- och memoreringskontroll förlades i större utsträckning än tidigare på eleverna själva. De förväntades vid gymnasieåldern själva ta ansvar för och behärska kunskapsinhämtning
genom muntligt rabblande och memorering. Det låg mer i linje med en individualiserad pedagogisk tankegång. Denna bedömningsteknik sköts alltså över på
elevernas ansvar och förändrade i det avseendet lärarnas bedömningsroll gentemot eleverna. 202
GU:s målsättning att uppnå en individualiserad och objektiv kunskapskontroll innehöll också ett rationellt effektivitetstänkande i undervisningens och
provens utformning.
”Studietiden måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Lektionerna måste i första
hand användas för undervisning, först i andra hand för kunskaps- och färdighetskontroll.” 203

I huvudsak argumenterade GU för att de gamla gymnasiala skolornas undervisning dominerats av muntliga läxförhör, kollektivt rabblade memorerade
fakta, ideliga test med hjälp av lappskrivningar. En sådan provfylld verksamhet
var alltför lärarstyrd med katedern i centrum och tog alltför mycket värdefull
undervisningstid i anspråk. Undervisningen skulle sättas i det främsta rummet
och bedömningen och kunskapskontrollen i andra. GU ville underlätta och
demokratisera elevernas skolsituation präglad av en sådan auktoritär lärarutövning. Den föreslagna övergången till skriftliga prov istället för de tidigare så
vanliga muntliga förhören bidrog ytterligare till effektiviseringen och moderniseringen av elevernas förhållande till lärarnas arbete. Det handlade om att reglera skrivningarnas antal, längden på kunskapsproven och när i tid prov skulle
vara schemalagda. På så sätt reglerades också lärarnas bedömning av eleverna
200
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genom att bli mer genomskinlig och formellt schemalagd. Det skulle ske med
regelbundenhet och fortlöpande under hela studietiden, men skulle inte ske för
ofta. Skälet till denna kunskapskontrollens balansakt motiverades av elevernas
utsatta skolsituation. 204
GU avsåg att reda ut uppkomna missförstånd angående skolans och lärarnas kunskapskontroll av eleven. Kontrollen skulle inte missförstås eller ses som
något hotfullt eller negativt i sig. Något som elever ibland kunde ha upplevt.
Orsaken till en sådan missuppfattning skulle inte fördenskull lastas på all kontrollverksamhet. Felet låg i de alltför dramatiska formerna för kunskapskontroll
som stundtals hade tagits i bruk av lärare i gymnasiet.205 Under förutsättning att
de alltför traditionella och föråldrade provteknikerna togs bort betonade GU
att:
”Rätt utformad kan kontrollen dock innebära en stimulans för eleven i hans
skolarbete, en form av yttre motivation och ett näraliggande mål för han strävan.” 206

Att kontrollera elevernas kunskaper och färdigheter menade GU i sig inte var
av ondo, det var snarare de felaktiga provteknikerna och lärarnas missbruk som
ledde till en ensidig, felaktig och negativt auktoritär kontroll. De pedagogiska
experterna menade sig kunna åtgärda missförhållandet med rätt typ av prov
och rätt utformade kunskapstester. Då kunde eleven istället för att uppleva
stress bli mentalt stimulerad och motiveras psykologiskt till att sträva att uppnå
vissa mål. En god kunskapskontroll legitimerades av elevens mer frivilliga och
aktiva deltagande i den. GU resonerade vidare på temat om att underlätta för
eleven i förhållande till lärarna. 207
GU argumenterade för att skapa positiva upplevelser för eleven runt lärarnas provtillfällen. Det var inte ett utopiskt ouppnåeligt ideal, utan kunde uppnås under rätt förutsättningar.
”Eleverna blir också positivt inställda till bedömningen om de upplever den som
ett naturligt led i studiearbetet och som hjälpmedel för självbedömning.” 208

Om lärarnas undervisning och kunskapskontroll följde ett så likartat mönster
som möjligt skulle eleven uppleva kunskapsprövningen som en naturlig och
integrerad del av undervisningen. Målsättningen krävde då också att eleverna
förmåddes att mer aktivt få delta i och vara en del i bedömningen av sig själva
och sina förvärvade färdigheter. Kontrollen skulle alltså mer aktivt utövas av
eleverna själva samtidigt som kontrollmomenten integrerades i och inte särskiljdes från övrig undervisning. Lärarnas kontroll av eleverna skulle i vissa
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avseenden osynliggöras genom att bli mer vardaglig och normaliseras som en
del av undervisningen. 209
Motiveringen för de nya proven var vidare att de var överlägsna hjälpmedel
för att diagnostisera elevernas kunskapstillstånd.
”För att kunna göra det är det nödvändigt, att han erhåller erforderlig information om vad eleven behärskar… En enbart muntlig kartläggning, skulle … ta
orimligt lång tid… Ett effektivare och snabbare sätt är att skaffa sig upplysningarna genom skriftliga och muntliga diagnostiska för- och efterprov.” 210

GU krävde en effektiviserad undervisning och bättre tidsmässig planering och
tidsrytm för att rationalisera lärarnas prövande moment. Lärarna skulle använda nya typer av diagnostiska prov både före och efter undervisningsmoment.
Då skulle man snabbare uppnå en regelbundenhet och utvinna mer information i kartläggningen av den enskilde elevens intressen, studieförutsättningar
och kunskaper. Att utföra en sådan bedömningskontroll med muntliga medel
var alltför ineffektivt och tidskrävande. På detta sätt skulle ytterligare kunskapskontrollerande moment bidra till att snabba på och öka kartläggningen av
den enskilde eleven i omfattning. Samtidigt som kartläggningen av eleven
snabbades på ökade också den kartlagda informationen i omfattning. Den individualiserade kunskapskontrollen effektiviserades och utvann på samma gång
en större mängd kunskap om varje enskild elev. 211
Provteknikerna i det nya bedömningssystemet var viktiga hjälpmedel för att
uppnå nationellt jämförbara betyg. Förslaget var att utforma ett centralt provsystem för att uppnå ett mer enhetligt och vetenskapligt objektiv test av eleverna för att kunna göra nationella jämförelser. Proven förlades till nationellt
gemensamma provtillfällen då alla gymnasieungdomar skulle testas. Den bestämda tidpunkten styrde undervisningens tids- och innehållsmässiga struktur.
Med nya centrala prov och bedömningsanvisningar skulle lärarna utföra en
statlig kunskapskontroll för att bidra till den nationella jämförelsen och rangordningen mellan eleverna. 212 Det moderna breddade gymnasiet öppnade inte
enbart upp dörren för allt fler elevers gymnasieutbildning. Det innebar också
en tydligare statlig och nationellt individualiserad kontroll av varje enskild elevs
kunskaps- och personlighetsutveckling. Det kan i det avseendet också ses som
ett modernt sätt att utöva en förändrad och i vissa avseenden mer långtgående
kontroll över befolkningens synsätt genom att möjliggöra för allt fler individers
utökade kunskaper och utbildningsmöjligheter samtidigt som det drar in dem i
gymnasiets övervakande bedömning och kunskapskontroll. 213
209

Ibid.
1960 års gymnasieutredning, Ett nytt gymnasium, (1963) Stockholm, s 448-49.
211
Ibid.
212
Ibid. s 446.
213
Lindmark, Reading, writing and schooling: Swedish practices of education and literacy,
1650-1880, (2004) Umeå, s 15ff. Hirdman, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folk210

69

De förändringar som föreslogs av GU för kunskapskontrollen ställde lärarna i en annan ställning till gymnasiets provorganisation med påverkan på yrkesutövningen. Den särställning och status som lärarna åtnjöt i bedömningen
av eleverna ansågs behöva förändras. Det var med andra ord inte enbart en
förändrad lärare-elevrelation som följde med förslaget om ett nytt gymnasium.
Även en förändrad lärarroll och lärares förhållande till statens skolmyndighet
aktualiserades.

En förändrad provorganisation och ökad statlig kontroll av lärarna
GU ville förlägga en väsentlig del av ansvaret för kunskapsprovens framställning till Skolöverstyrelsen. Centrala prov och diagnostiska provexempel för
lärare ansågs möjliggöra lärarkårens kontroll av det egna undervisningsarbetet
och underlätta deras bedömnings- och rättningsarbete efter en standardiserad
arbetsmodell med rättningsmallar och färdiga svar. Lösningen för GU var att
knyta bedömningssystemet närmare den centrala statliga myndigheten SÖ. Det
hängde ihop med hur GU uppfattade situationen i de gymnasiala skolorna. 214
För GU föresvävade risken att lärarkåren skulle direkt motverka reformens
målsättningar genom att missbruka prov och förhör gentemot eleverna.
”Ett huvudsyfte med bedömningen är att ge eleverna hjälp och information i
olika situationer. Det skulle vara att direkt motverka detta syfte om läraren utnyttjade förhör och prov på ett sådant sätt att elevernas arbetsro och självförtroende ginge förlorade.” 215

Det missförhållandet skulle undvikas genom att lärarnas bedömning av elevernas kunskaper reglerades till att ha en hjälpande och informativt funktion. Lärarnas bedömningspraxis skulle alltså regleras så att den inte skapade osäkra
elever med dåligt självförtroende och störde deras arbetsro genom att utsätta
eleverna för olika typer av egenhändigt producerade oförberedda förhör och
tester. 216
I läroplansförslaget varnade man också för att lärarnas undervisning blev
alltför ensidig om en alltför stor koncentration låg på ett fåtal större prov- och
förhörstillfällen som tidsmässigt vanligtvis låg i slutet av terminen och årskursen och byggde på ett ensidigt urval av provtekniker. 217 GU förordade istället
att ett flertal mindre skriftliga prov mer regelbundet fördelade över terminerna
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och årskurserna togs i bruk. Eleverna skulle då på ett mer kontinuerligt och
bättre sätt skolas in i att hålla samman och överblicka större kunskapsfält med
hjälp av regelbundna och systematiskt återkommande skriftliga prov. På så sätt
legitimerades en utvidgad, mer systematisk och regelbundet utspridd kontroll
av elevernas kunskaper. En utvidgad kontroll av eleverna och regleringen av
lärarkårens befogenheter normaliserades på detta sätt. 218
Den nya provverksamhetens legitimitet låg även i att den underlätta för lärarkåren. Förutom att diagnostisera och pröva elevernas kunskaper innebar de
olika proven nya möjligheter för lärarna att åstadkomma en bättre planerad,
effektiviserad och standardiserad undervisning. På så sätt skulle lärarna få behövlig hjälp till att skapa ett brett informationsunderlag, ge dem en tydligare
och bättre överblick för den fortsatta planeringen av undervisningen utifrån att
elevernas skolbelägenhet, kunskapsnivå och personliga utveckling kunde kartläggas mycket effektivare. Denna utvidgade del av lärarnas bedömnings- och
kontrollarbete beskrevs som en naturlig och självklar del av själva undervisningen. Det var en uppföljning. Den negativt kontrollerande innebörden tonades därmed ned till fördel för att lärare sysslade med uppföljningsarbete. 219
Förutom uppföljning tillskrevs proven innebörden planerings- och utvärderingsinstrument i lärarnas undervisning.
”De [proven] är, sedda ur undervisningens synvinkel, nödvändiga som hjälpmedel för att planera arbetet och kontrollera dess resultat.” 220

Lärarkåren skulle med hjälp av nya prov uppnå en objektiv och likvärdig bedömning av eleverna. Men de kunskapskontrollerande proven skulle även kontrollera resultatet av lärares undervisningsarbete. GU instruerade även lärarna
att utifrån en centraliserad norm bedöma och utvärdera sin egen undervisning.
Detta inslag ansågs berättigat av GU som strävade efter att normalisera det i
egenskap av underlättande åtgärd för lärarkåren. Proven skulle fungera som en
service som underlättade och effektiviserade lärarnas arbete. I viss mån förändrades provens kontrollfunktion genom vilken också lärarnas undervisningskvalitet och arbetsresultat på ett tydligare sätt skulle synliggöras som objekt för den
statliga skolmyndigheten. Till den förändrade kontroll- och övervakningsuppgiften av lärares undervisningsresultat föreslogs en nyinrättad fackinspektion.
Denna strävan från GU att normalisera den statliga regleringen av lärarkårens
yrkesutövning står därför i fokus i nästa avsnitt. 221
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Ett normaliserat examinationssystem med statliga fackinspektörer
Gymnasieutredningen föreslog att intagningen till universitet och högskola
skulle baseras på slutbetyget från gymnasiet istället för den tidigare gymnasieexamen. Reformförslaget handlade om att skapa vad man uppfattade som ett
mer rättvist, objektivt och effektivt system för att reglera gymnasiestudiernas
avslutning. Inte minst var det viktigt att den ekvivalerande uppgiften i slutbetyget skulle främjas med hjälp av likartade bedömningsgrunder för alla elever
från olika elevavdelningar, i alla svenska gymnasiala skolor och för elever från
skilda årgångar. Därför ville GU avskaffa det gamla examensväsendet och ersätta det med objektiva slutbetyg baserade på en bedömning av eleven under
hela studietiden. Denna förändring menade GU sig dessutom ha fullt stöd för
både hos elever och lärare, vilket deras undersökningar visat. Det borde avgöra
saken. GU tog sikte på en ytterligare aspekt av avslutningsbestämmelserna. 222
GU:s ställde även krav på att ett objektivt och uniformt examenssystem
skulle äga andra positiva kvaliteter. Examensprocedurens huvuduppgift var
tidigare att garantera att studenterna hade uppnått en viss grad av kunskaper
och mognad och bevaka godkändtröskeln. Denna uppgift syntes man vilja revidera. 223 Utredningsexperterna beskrev sitt ideala examenssystem på följande
vis.
”Ett examens-, prövnings-, kontroll- eller inspektionssystem bör ha en positiv
och inspirerande betydelse i det framtida gymnasiet. Frågan är nu om det nuvarande examenssystemet är lämpat för den betydelsefulla ekvivaleringsuppgiften
och om systemet medger en sådan utvecklande och inspirerande påverkan som
måste anses väsentlig.” 224

Systemet skulle besitta alla de positiva kvaliteter som det gamla examinationsväsendet inte kunnat uppnå. Kritiken var att momenten och procedurerna
kring gymnasieexamen inverkade negativt på eleverna. De hade fungerat alltför
styrande, var för statiska och i avsaknad av utvecklingspotential. I motsats till
det ansågs de nya teknikerna för examination vara utvecklande, flexibla och
utöva en inspirerande påverkan på både lärare och elever. Det nya moderna
examinationssystemets styrka och fördel beskrevs med ord som flexibel, inspirerande och utvecklande i bjärt kontrast till ett statiskt negativt kontrollerande
system som inte inspirerade elevernas kunskapsmässiga och personliga utveckling. 225
Ett viktigt led i att utverka ett sådant positivt och inspirerande examinationssystem låg i den exkluderande proceduren att godkänna och underkänna.
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”Det uppstår dock ingen fråga om abiturient i nuvarande mening blir godkänd
eller underkänd i examen. Av den anledningen används ej uttrycket examen.” 226

GU problematiserade denna del av studentexamen. Det fungerade utbildningsmässigt hinder och spärrar vilka GU ställde sig mycket tveksamma till. I
reformförslaget argumenterade man emot all form av godkännande och underkännande inslag i en ny demokratisk skola. Den nya examensordningen borde
istället bygga på genomgången studiekurs och en beräkning av elevens samlade
medelbetyg som tröskelvärde för allmän behörighet för högre studier. En elev
skulle då inte få godkänd eller underkänd stämplat på betygsdokumentet. Istället skulle medelbetygsberäkning kunna användas på arbetsplatser vid anställning och inträde till utbildning. Alla gymnasieelevers betyg skulle då komma till
nytta oberoende av medelbetygsnivå. Ingen gymnasieelev skulle längre behöva
utsättas för skammen att bli underkänd, att inte få ut examensbeviset vid slutprövningen och därför förhindras från att springa ut med de andra gymnasisterna på avslutningsdagen. Avgången från de gymnasiala skolorna skulle effektiviseras. Samhällsnyttan låg i att samtidigt kraftigt förenkla systemet för avnämare och verka inspirerande för samtliga gymnasieelever i och med att de fick
ut sitt slutbetyg. 227
I GU:s betänkande skulle inte ens begreppet examen behållas om gymnasiets avslutning. Rådande former hade fått en för negativt styrande effekt som
utbildningshinder för den enskilde eleven. Därmed förutspåddes inte de nya
avslutningsformernas betydelse för eleverna att reduceras. Men slutbetygen
skulle snarare få en mer varaktig och positiv betydelse vid intagnings till universitet och inträdet på arbetsmarknaden för samtliga elever. Det motiverade
än mer nödvändigheten av att slutbetygen skulle vara nationellt jämförbara och
rättvisa. 228
GU:s vilja att reformera examinationsväsendet medförde en skarp kritik
mot lärares bedömningspraxis. Däri fanns stora brister.
”Även om de skriftliga prov som nu förekommer i studentexamen är betydelsefulla instrument för kontroll och påverkan av undervisning lider systemet av uppenbara brister. De flesta proven är förlagda till sista gymnasieterminen. Den
hjälp till betygsekvivalering som lärarna kan få genom de skriftliga proven kan
alltså inte utnyttjas förrän slutbetygen skall sättas. Om en enskild lärare eller en
enskild skola har kommit att tillämpa en alltför liberal eller en alltför snäv betygspraxis, en onormal betygsskala, kan detta inte rättas till förrän i avgångsögonblicket.” 229

Ett problem var att tidpunkten för examens slutprov låg för sent under sista
året. Det gjorde att prövningen gick för hastigt på grund av tidspressen och det
ökade elevantalet. Den slutliga examen hade på så sätt blivit till en alltför
226
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punktvis inriktad examination av eleverna. Det gjorde också att lärarna inte fick
behövlig hjälp i betygsättningen förrän i gymnasiets slutskede. GU menade
därför att lärare behövde stöd i denna process. Bristerna i det äldre examensväsendet bottnade vidare i det gamla absoluta betygets stora beroende av på vilken skola och av vilka lärare en elev examinerades. Ett betydande problem var
förekomsten av enskilda lärare och gymnasieskolor som utövade en alltför liberal eller för sträng betygspraxis. Det bäddade för en orättvis, subjektiv och godtycklig hantering av eleverna som var direkt olämplig i ett modernt gymnasium.
Detta förfarande definierades som onormalt och underförstått att det nya examinationssystemet var det normala. 230
GU beskrev därför centrala skriftliga prov utspridda över hela gymnasietiden och de nyinrättade fackinspektörerna inom SÖ som den bästa lösningen.
Inspektörerna hade visserligen föregångare i censorerna. De var företrädare
från näringsliv och universitet och deltog som övervakare vid examensproven.
Den kunskapskontroll som censorerna tidigare utfört enligt läroverksstadgan
utgjorde en samhällelig kontroll, övervakning och insyn som var önskad från
olika samhällsintressenters sida. 231
I GU:s berättelse hade samhällsintressenterna framhållit att blotta vetskapen om förekommande kontroll hade främjat en god arbetsdisciplin hos eleverna. Censorerna hade upprätthållit och kontrollerat bedömningsprocessen
och garanterat att gymnasisterna uppnådde en tillräcklig hög grad av kunskaper, färdigheter och mognad vid slutprovens bedömningstillfälle. Denna kunskaps- och mognadskontroll var alltför snäv, verkade exkluderande och var för
ensidig. Problemet var inte en examinerande kontroll, utan de omoderna och
ineffektiva teknikerna som användes. Det hade borgat för inslag av lärarnas
och censorernas subjektiva bedömning av eleverna i och med att bedömningen
endast baserades på slutproven. Ett modernt kunskapskontrollssystem med
nya prov skulle uppfylla högre ställda krav på objektivitet genom att vara utspridd över studietiden för att ge ett mer kontinuerligt och objektivt bedömningsunderlag. 232
I GU:s berättelse knöts SÖ:s nya fackinspektörer till bedömningssystemet.
Deras centrala roll var att följa undervisningsarbetet, granska skriftliga arbeten,
bedömningsarbetet. Ibland även utforma uppgifter och leda lektioner. De gavs
även en tydlig uppgift som rådgivare och konsulenter till lärarkåren. Inspektörernas besök skulle vara spridda över hela läsåret och alla årskurser och inte
som den tidigare censorsverksamheten som var förlagd till sista terminen slut.
På detta sätt förespråkades en ny typ av statligt reglerad och centraliserad kontrollinstans under SÖ. Den tidigare censorskontrollen förändrades med begränsningen av näringslivs-, förvaltnings- och universitetsintressenternas direk230
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ta inflytande över övervaknings- och kontrollsystemet. Härmed skulle man
begränsa och reglera censorernas och lärares subjektivism i bedömningen via
den statliga skolbyråkratins inspektionsverksamhet, provproduktion och rådgivning i undervisning. Reformförslaget från gymnasieutredningen innehöll
förändringar både för elever och lärarkår. Det var en vidgad statligt centraliserad kontroll över allt flera elever. Därtill hörde också en tydlig reglering av lärarkårens relation till eleverna. Lärares befogenheter att bedöma och kontrollera eleverna beskars genom att nya fackinspektörer inrättades till stöd för lärarnas bedömning. 233
GU:s berättelse om det moderna gymnasiet uppfattades inte entydigt i sin
demokratiseringssträvan och stod inte heller oemotsagt. GU:s berättelse utmanades av diverse förslag på förändringar. Inte minst stod den av GU kritiserade
lärarkåren (här representerad av LR) för ett sådant för reformen betydande
inslag av motstånd. Det utgör innehållet i nästa avsnitt.

Gymnasieutredningens modernitetsberättelse utmanas
Den berättelse om det moderna gymnasiets demokratisering som 1960 års
gymnasieutredning skapade var inte den enda i sitt slag. Den utmanades också
av andra samhällsföreträdare. Alternativ till GU:s utformning av bedömningssystemet framfördes under de stora skolreformerna 1960-66, även om betyg
aldrig blev ett hett diskussionsämne i dagspressen. I detta avsnitt fokuseras
kritiken som utmanade GU:s berättelse om innebörden i demokratiseringen
och individualiseringen av bedömningssystemet.

Inlägg om betyg i dagspressen
Först presenterar jag en analys av hur betyg och bedömning diskuterades i
dagspressen under 1960-talet. Efter det presenteras diskussionen i LR:s tidskrift. Dessa ger alternativ till GU:s berättelse och inslag av hur betyg och bedömning uppfattades hos andra företrädare.
Nedan följer en tabellöversikt över dagspressens antal inlägg och artiklar
som handlade om betyg och bedömning och åtföljs av en genomgång av hur
diskussionen om bedömning såg ut under 1960-talet.
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Tabell nr.5 Antalet publicerade dagstidningsartiklar om betyg, 1960-1995.
1960
4

1961
1

1962
5

1963
4

1964
1

1965
1

1966
3

1967
3

1968
8

1969
46

1970
19

1971
9

1972
23

1973
18

1974
9

1975
23

1976
19

1977
32

1978
24

1979
23

1980
6

1981
4

1982
38

1983
3

1984
11

1985
6

1986
11

1987
12

1988
15

1989
0

1990
9

1991
12

1992
23

1993
13

1994
12

1995
5

Det var aldrig fråga om någon livlig debatt utan det rörde sig om några inlägg
om betyg mellan 1960-65. Åren 1966 och 1967 förekom det 3 artiklar vardera
år med explicit fokus på betyg. Betygen uppfattades åtminstone i dessa inte
som något samhälleligt problem av sådan dignitet att det ifrågasattes i dagspressen eller blev till en debattfråga. 1968 såg en ökning då antalet uppgick till
8 dagstidningsartiklar. Antalet ökade mycket kraftigt till den högsta noteringen
om hela 46 artiklar år 1969. Efter det såg debatten en viss nedgång, men höll
under åren 1970-78 en relativt jämnhög nivå om ca 15-30 artiklar och debattinlägg per år. 1971 låg något lägre med 9 artiklar. 234
Under åren 1960-67 handlade betygsdiskussionen huvudsakligen om att
uppförandebetygen som bedömningsinstrument betraktat ansågs vara dåliga på
grund av att de alltjämt var präglade av lärares subjektiva och godtyckliga utfärdande. Elever upplevde de som orättvisa och ansågs därför behöva tas bort,
eller möjligen slås ihop med ett bibehållet ordningsbetyg, enligt några debattörer. 235
”Från disciplinsynpunkt skulle detta i varje fall inte betyda någon försämring,
och man skulle undgå den obehagliga moraliska kritik som ligger i sänkt betyg i
uppförande.” 236

234

Möjligheten finns naturligtvis att några inlägg eller artiklar om de stora skolreformerna
1962 och 1964 också innehöll frågor om bedömning och betyg, men det har inte framkommit vid min genomgång av dagstidningsindexeringen.
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Artikelförfattaren avfärdade uppförandebetygen som en gammalmodig form av
moraliska omdömen och närmast skadlig kritik av hur eleverna uppförde sig
inom skolan. Skribenten Ernst Klein formulerade vidare följande kritik mot
bedömningen av elevers beteende.
”Uppförandebetygen tillhör de anakronistiska företeelserna i våra skolor. Deras
uppgift är oklar, och detsamma gäller frågan om vad de ska bedöma. […]Med
detta är också sagt att betygsättningen är meningslös, för att inte säga skadlig.” 237

Utöver att det i några artiklar framhölls hur menligt det var för eleverna att bli
betygsatta för sitt uppförande, föreslogs även att betygens utformning behövde
omvandlas till humanare bedömningsformer. Det skulle genomföras med hjälp
av ett reducerat antal terminsbetyg och genom att ett mer mångsidigt urvalssystem till gymnasieskolan inrättades med hjälp av olika tekniker som betyg, tester och kvoteringar. 238 En skribent argumenterade också emot lärares efterfrågan på en mer mångdifferentierad betygsskala innehållande 9 betygssteg, vilket
helt dömdes ut.
”Objektivt sett borde det för lärarna vara lättare att hantera en betygsskala med
färre betygsalternativ. Ju fler betyg, desto fler gränsfall. Lärarna tycks dock i
många fall resonera tvärtom, eftersom de gärna tillgriper plus- och minusbetyg,
som avsevärt utökar betygsskalan. I de flesta fall är det nog en illusorisk millimeterrättvisa de därvid skipar; mätinstrumenten är inte så finslipade att de möjliggör en rättvis inplacering i uppemot femton olika betygsfack.” 239

Artikelförfattaren förespråkade det femgradiga relativa betyget av skäl som att
lärares betygsättning skulle underlättas. Vidare ansågs man uppnå ett bättre
bedömningssystem och en större rättvisa i betygsättningen genom färre antal
betygssteg med relativa betyg. 240 Något inlägg med argument för att direkt slopa kunskapsbetygen förekom inte under dessa år. En artikel argumenterade
utifrån att folkhögskolans stora förtjänst låg i att det var en betygsfri skolform.
Författaren implicerade att grundskolan möjligtvis, men inte nödvändigtvis,
vore mer idealisk om den vore betygsfri. 241 Så långt gick betygskritiken och de
alternativa bedömningsförslagen i dagspressen under reformåren 1960-1966.
Betygsättning i sig ifrågasattes och problematiserades egentligen aldrig i grunden. Ett annat forum där gymnasieutredningens bedömningssystem kritiserades var LR:s Tidning för Sveriges läroverk.
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Diskussionen om betyg i läroverkslärarnas tidning
Mellan 1960-1966 publicerades ett större antal diskussionsinlägg i läroverkslärarnas facktidskrift, Tidning för Sveriges läroverk (som 1963 tog namnet Skolvärlden). Ett antal inlägg i tidskriften behandlade betyg med skiftande uppfattningar om betygens utformning och diverse förslag på förändringar.
Tabell nr 6 Antalet artiklar om betyg i LR:s tidskrift
Tidning för Sveriges läroverk 1960-62, Skolvärlden 1963-66 (f.d. Tidning för
Sveriges läroverk)
1960
12

1961
10

1962
6

1963
12

1964
7

1965
7

1966
12

Förutom notiser med uppdateringar om att Skolöverstyrelsen kunde bevilja
läroverk att avstå från att utfärda ordningsbetyg på eleverna och att försöksskolornas årskurs 7 föreslogs befrias från höstterminsbetyg så publicerades
även referat från riksdagens behandling av betyg. En riksdagsmotion argumenterade för slopade vitsord i uppförande och ordning i examensbetygen för seminarister med motiveringen att det var olämpligt att gradera och bedöma
vuxna studerandes uppträdande i skolan. 242 Ett förslag som också bifölls. Vidare debatterades bedömningen vid högstadiets slut utifrån olika betygsundersökningar i ett flertal artiklar 1960-62. Argumentet var dels att de låga betygens
negativa psykiska verkningar på eleverna kunde leda till skoltrötthet och uppfattningen att skolarbete inte lönade sig. Dels var detta orättvisa betygssystem
ett dilemma för lärarna i deras betygsättning. 243 Detta påstod folkskolläraren
Sven Jansson som talade för inrättandet av ett helt nytt betygssystem för att
underlätta lärares bedömningsuppdrag och uppnå rättvisa betyg inom klasserna. Så skulle de negativa psykiska effekterna på eleverna motverkas.
”Som synes blir betygsättningen otillfredsställande för läraren hur han än gör.
Många av de ovan nämnda olägenheterna skulle försvinna vid en differentierad
betygsättning i en gallrad klass. Å andra sidan skulle med stor sannolikhet nya
olägenheter dyka upp med två betygsskalor inom klassens ram. En helt ny princip för betygsättningen med fler betygsgrader torde vara enda lösningen på problemet.” 244
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Det argumenterades även för förbättrade standardiseringsmetoder med mer
tillförlitliga prognosvärden för betygsättningen. I ett par artiklar resonerades
det för behovet av en bättre och mer mångsidig betygsättning i språkämnena,
vilken visade tecken på en alltför stor prägel av det omgivande samhällets praktiska nyttokrav och därför ensidigt betonade bedömningen av elevernas skriftliga färdigheter via skriftliga prov och tester. 245
”De så omhuldade kombinerade proven förleder till ensidighet och ger ett ganska falskt sken av precision genom sin siffer- och mallbedömning.” 246

Därigenom riskerade de muntliga kvaliteterna och egenskaperna hos individerna att uteslutas i bedömningen. Författaren argumenterade tillsammans med
ytterligare någon artikel, för att denna matematiska kalkylerande bedömning
med hjälp av siffror var en samhällsanpassning med negativa konsekvenser.
Det skulle enbart premiera de enkelt bedömda skriftliga färdigheterna. I en
ledarartikel utvecklades argumentet att betyg inte först och främst tjänade ett
lärarintresse, utan framför allt svarade mot ett samhällsintresse. Därigenom
togs betygsättningen i försvar. Det var inte en bedömningsteknik som förespråkades av betygssjuka lärares vilja att disciplinera eleverna, utan den legitimerades av samhällets krav och önskemål. Det föranledde inte författaren att
vilja avskaffa betygen. Lösningen var inte slopade betyg utan att genom ökad
kunskap och forskning ta fram bättre och mer rättvisa bedömningsmetoder. 247
I en annan artikel utvecklades en liknande tankegång.
”Så länge inte noggrannare och förfinade vetenskapliga instrument finnes utarbetade får man inte glömma, att den erfarne lärarens, under ämbetsmannaansvar
avgivna, vitsord idag utgör den bästa möjliga och mest rättvisa bedömningen av
eleverna. varje lärare upplever betygsättningen som samvetsfrågor, som sannerligen varken besvaras lätt eller lättvindigt.” 248

Således argumenterade delar av lärarkåren för att, så länge inte tillräckligt vetenskapligt vederhäftiga och rättvisa bedömningsinstrument förelåg, skulle
lärare få bibehålla sin starka ställning som rättvisa bedömare i kraft av deras
goda moraliska omdöme och känsliga samvete.
I en artikel betonades hur olika lärarkåren och arbetslivet såg på bedömningsteknikernas utformning, baserat på en betygsundersökning utförd av Sven
Rydberg inom skolberedningen. Kontentan var att en majoritet av lärare i försöksskolans högstadium föredrog ett rikt differentierat betygssystem utifrån det
245
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som förelåg medan arbetslivets företrädare föredrog en måttligt differentierad
bedömning utifrån ett siffersystem. Dessutom vann frågan om full betygsfrihet
eller fullständig betygsättning i alla årskurser ingen majoritet i undersökningssvaren. 249
På frågan om ordningsbetygens syfte och fortlevnad tycktes både en majoritet av lärare och arbetsmarknadsföreträdare vara överens om att dessa betyg
borde kvarstå i någon form. Ordningsbetygets bestående ställning tillstyrktes
även indirekt av en artikel i LR:s tidning som behandlade ordnings- och uppförandebetygen i de sammanhållna högstadierna utifrån en då gjord betygsundersökning. 250 Där argumenterades för att antalet sänkta ordningsbetyg hade
ökat i takt ett allt sämre arbetsresultat vilket man menade var alarmerande för
den framtida organiseringen av högstadierna och elevernas uppförande. De
sammanhållna skolorna ansågs leda till sämre arbetsresultat och elevbeteende.
Frågan om det nya grundskolans högstadium, argument för differentierade
betygssystem och icke-sammanhållna klasser återkom i flera av artiklarna. 251
Angående frågor om elevers beteende och ordningsbetyg informerades lärarna
vid flera tillfällen genom en rad notiser i LR:s tidning. Exempelvis skulle elever
vid läroverk i Norrköping som rökte under skoltid, på väg till eller från skolan,
efter några varningar få sänkta ordningsbetyg. 252 Här framfördes även ett alternativ i fråga om ordningsbetygen.
”Betygen i uppförande och ordning vid skolgångens avslutning har ingen uppgift att fylla i skolans inre arbete, och de kan eller borde inte kunna användas av
någon utanför skolan. Många lärare känner olust vid denna skumma hantering.
Betygen bör snarast avskaffas.” 253

Förslaget att helt avskaffa skriftlig betygsättning på elevers beteende och uppförande var dock i klar minoritet inom LR:s tidning. Även om synsätten visade
på gradskillnader genom olika artiklar så tycks LR:s officiella hållning ha varit
följande.
”LR kan godtaga avskaffandet av terminsbetygen i uppförande och ordning.
Däremot bör för avgående elever antingen vitsord om uppförande och ordning
avges och antecknas på elevkorten eller också bör på dessa kort enligt särskilda
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föreskrifter anteckningar rörande elevernas uppförande i skolan göras på grundval av kollegiebeslut.” 254

Observationen, bedömningen och dokumentationen av den enskilde elevens
beteende i skolan var från LR:s sida en helt befogad bedömning av den enskilde eleven som även fortsättningsvis borde genomföras i någon skriftlig form. 255
Överlag diskuterades betygen under de första åren av 1960-talet mer i förhållande till grundskolans högstadium och svårigheterna med att inom skolväsendet ha två olika betygssystem i funktion. Under åren 1963-66 kom det mer
att handla om betygsförhållanden inom gymnasiet och övergången till det nya
gymnasiet. Det kan ses mot bakgrund av att grundskolan reformerades 1962
medan gymnasiet reformerades något först 1964. Gymnasieutredningens relativa betyg kritiserades också mer explicit i flera artiklar. Inte minst argumenterades det för att en frivillig skolform som gymnasiet inte skulle ta över den obligatoriska skolans grupprelativa betygssystem. Det poängterades hur vanskligt
det var med en jämförande betygsnorm i högstadiet och att det därför vore helt
ogenomförbart på det högre gymnasiestadiet. 1960 års gymnasieutredning beskylldes också för att vara alltför optimistisk i sin tilltro till det relativa betygets
förtjänst och möjlighet att skapa en god jämförbarhet i bedömningen av elever,
klasser och hela årskurser. Snarare beskrev LR:s artiklar det grupprelativa sättet
att bedöma elever i negativa ordalag. 256
”En god elevprestation nedvärderar en annan elevs prestation och vice versa,
åtminstone om man tar hänsyn till hela riket. Den relativa metoden verkar steril
och utvecklingshämmande på ett egendomligt sätt.” 257

Genomgående kritiserades förslaget med relativa betyg och det argumenterades
i flera artiklar istället för ett effektiviserat och förbättrat absolut betygssystem
för gymnasiet. 258 I en artikel framfördes LR:s officiella ståndpunkt med kravet
att avslå GU:s förslag och att en helt ny betygsöversyn skulle genomföras med
anledning av kritiken mot hur hela betygsfrågan hade behandlats. Samtidigt
konstaterades att:
”Tyvärr viftar ecklestiastikministern nu i propositionen dock bara undan den
kritik som det relativa betyget utsatts för.” 259

Skribenten tillsammans med flera artikelförfattare inom LR tycktes resignerade
inför hur det nya gymnasiet framställdes i detta bedömningshänseende. LR:s
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Läroverkslärarnas riksförbund,"Intagning, betyg, flyttning och avgång"Skolvärlden,
2/1964.
255
Ibid.
256
Exempelvis Elisabeth Dahr,"Gymnasieutredningens förslag"Skolvärlden, 30/1963. Bertil
Kristensson,"Betygsättningen i det nya gymnasiet"Skolvärlden, 31/1963.
257
Bertil Kristensson,"Betygsättningen i det nya gymnasiet"Skolvärlden, 31/1963.
258
Läroverkslärarnas riksförbund,"Intagning, betyg, flyttning och avgång"Skolvärlden,
2/1964. Lärarnas riksförbund,"Dåliga gymnasiebetyg?"Skolvärlden, 33/1964.
259
Lärarnas riksförbund,"Dåliga gymnasiebetyg?"Skolvärlden, 33/1964.

81

kritik av den berättelse som GU konstruerade nådde inte fram till reformföreträdarna utan denna del av lärarkåren var i definitionen av bedömningsfrågorna
satt på undantag vid reformen 1964. Berättelsen om organiseringen av bedömningen och betygsteknikerna skulle företrädesvis följa den statliga utredningens
utstakade linje och de förslag som var möjliga att införliva i den berättelse som
GU framställde.

Sammanfattande analys – ett traditionellt eller ett modernt
bedömningssystem
Detta kapitel syftade till att undersöka skapandet av berättelsen om ett modernt bedömningssystem med utgångspunkt i 1960 års Gymnasieutredning och
den samhällsdebatt som reformarbetet var införlivat i. Detta åskådliggjorde hur
GU:s experter och utredare, representanter för lärarkåren och andra samhällsföreträdare problematiserade, men också försvarade det etablerade gymnasiala
bedömningsväsendet. Detta bars upp av psykologiska och pedagogiska kunskaper, experter och undersökningar. Utredningsexperterna drog likt arkitekter
upp riktlinjerna för ett förändrat bedömningssystem. I denna process skapades
en berättelse om det moderna gymnasiets bedömningssystem som var legitimerad av en långtgående kritik mot det etablerade gängse bedömningsväsendets
förlegade odemokratiska och auktoritära utformning. I berättelsen gjordes nya
bedömningstekniker, förändrade ideal för lärare i förhållande till den enskilde
eleven gällande. På detta sätt argumenterades det också för en förstärkning av
den statliga Skolöverstyrelsens ansvar och inflytande över såväl lärare, elever
och reglering av deras inbördes relation.
Den expertutredning som tillsattes i 1960 års Gymnasieutredning problematiserade den rådande organiseringen och de bedömningstekniker som användes inom ramen för absoluta betyg. GU:s berättelse förhöll sig olika samhällsföreträdare till. En styrka i berättelsen stod delvis att finna i dess polarisering mellan det dåvarande historiskt föråldrade gymnasiala skolväsendet och det
framtidsorienterade moderna gymnasiet. Utredningens experter och utredare
bidrog på detta sätt som arkitekter i skapandet av en berättelse uppbyggd kring
två polariserade bedömningsmönster.

Det traditionellt auktoritära och exklusiva bedömningsväsendet
GU:s berättelse bars upp av en genomgripande kritik mot det tidigare bedömningsväsendet. Detta hade opererat enligt ett alltför exkluderande mönster i
huvudsak uppbyggt på vissa traditionellt auktoritära lärarpraktiker. Bedömningsinslagen kännetecknades av högt uppställda fixerade inträdeskrav, krångliga formella betygshinder och följdes av en kvarsittningsproblematik och examensprocedurer som försvårade många ungdomars gymnasiestudier. GU:s
problematisering av organiseringen, teknikerna och ansvaret för bedömningen
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var ett led i strävan att förbättra och förenkla utbildningsvillkoren för det stora
flertalet ungdomar.
Den absoluta betygsättningen hade fungerat med ett större antal differentierade elevkategorier och med betygsgrader som byggde på muntliga bokstavsomdömen. Bedömningen synliggjorde även elevens moraliska uppförande,
yttre beteende samt ordningssinne.
Lärarnas roll bestod i långa stycken av att muntligt och skriftligt förhöra
och kontrollera elevernas mognad och förvärvade kunskaper, ofta inför hela
klassen. Prov- och förhörsteknikerna ansågs utfärdas på rutin, i form av sporadiska och oförutsedda kontroller. Kontrollens offentlighet och kollektiva särdrag gav ytterligare tyngd och laddning åt bedömningen.
Den provtyngda skolvardagen och undervisningens kvalitet ansågs utsätta
eleverna för en alltför stark auktoritär styrning baserad på lärarnas subjektiva
omdömen. Elevernas skolgång blev i den traditionella bedömningen alltför
beroende av lärarens personliga egenskaper och hamnade i personliga beroendeförhållanden till läraren. Detta inverkade menligt på elevernas kunskapsmässiga och personliga mentala utveckling. Bedömningen av skolarbetet ansågs
psykologiskt hämmande snarare än personlighets- och kunskapsutvecklande.
Bedömning och betyg var därtill alltför uppbundet kring faktorer som i vilken
region, vilken skola och under vilken lärare eleverna studerade. Kritiken av det
traditionella bedömningsväsendet blev central för legitimeringen av GU:s förment moderna och demokratiska bedömningssystem.

Ett modernt, demokratiskt och inkluderande bedömningssystem
Enligt GU:s berättelse skulle ett modernt gymnasiums intagningssystem vara
enhetligt administrerat för att inkludera hela rikets ungdomspopulation. Förslag
framställdes genomgående som ett viktigt led i demokratiseringen och individualiseringen av utbildningssystemet. Det innebar omfattade åtgärder för att
systematisera, effektivisera, reducera och förenkla betygsförfarandet genom att
ge det en systematiskt enhetlig, heltäckande och en vetenskapligt objektiv gestalt. Fler elever skulle införlivas i det nya gymnasiet och alla elever skulle administreras och bedömas efter samma mönster oberoende av skola, lärare och
ämne.
Det gymnasiala bedömningssystemet skulle inte längre vara exkluderande
och öppet för ett fåtal privilegierade elever. Det skulle utformas så att alla ungdomar gavs möjlighet att införlivas i det. Med det kraftigt ökade söktrycket och
breddade elevintaget hörde krav på en effektiviserad organisation och utökad
administration. Därtill skulle informationsinsamlingen och bedömning av den
enskilde eleven inom gymnasiet intensifieras och spridas ut till att utföras av
flera professionella inom skolan. Den nya bedömningsapparaten skulle gå i par
med den progressiva individualiseringen och baseras på de senaste psykologiska och pedagogiska mätmetoderna för vetenskapligt objektiv bedömning, betygsättning och provteknik. Flera nya tekniker lanserades för att uppnå en mer
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allsidig informationsinsamling och skapa underlag för att objektivt diagnostisera en elevs hela skolsituation, individuella tillstånd och personliga utveckling.
Lärarna tillsammans med all övrig skolpersonal uppdrogs att bidra till den allsidiga informationsinsamlingen.
Genom att observera, fylla i enkäter och intervjua eleverna så skulle de dokumentera och arkivera kunskap om den enskilde elevens skolsituation. En
bred bedömningsarsenal skulle tas i bruk för att sakligt kartlägga elevernas personliga utveckling, intressen, mognad och personliga anlag med större ackuratess än vad som tidigare varit fallet. Bedömningens fokus utvidgades därmed.
Förutom att GU ville undandra betygsättning på elevers moraliska, yttre
kroppsliga förehavanden och beteenden skulle istället ett heltäckande, detaljreglerat och mer omfattande system synliggöra varje elevs inre mentala och kognitiva kunskapsförvärv. Därigenom skulle bedömningen avgöra huruvida eleven uppvisade ett kritiskt tänkande och kunde applicera sitt vetande genom att
uppvisa ett självständigt resonemang och kunskaper. Bedömningens fokus
försköts härmed bort ifrån en företrädesvis yttre kroppslig kontroll, kollektivt
militärliknande disciplin uppbyggd kring offentlig drill av elevernas faktakunskaper till att objektivt observera en mer sammansatt individuell och detaljorienterad inre tillägnan av vetenskapligt vederhäftigt vetande.
Bedömningens objekt skulle vara att övervaka och synliggöra den enskilde
eleven på ett nytt sätt. Bland de moderna provformerna kvalificerade sig inte
längre de muntliga och skriftliga oförberedda läxproven. De ansågs endast kontrollera elevernas receptivitet, memorerade fakta och kortvariga kunskaper. För
att utsätta eleverna för mindre mental och psykisk stress som exempelvis vid
de traditionella intagnings- och examensproven skulle andra provtekniker begagnas.
I berättelsen införlivades moment kan beskrivas som individualiserade kunskapskontrolltekniker. De skulle istället premiera elevens förmåga att resonera
självständigt och använda sina kunskaper kritiskt. Då krävdes ett genomskinligt
provsystem med schemalagda och förberedda standardiserade prov regelbundet fördelade under hela terminen. Detta kunskapskontrollsystem ansågs vara
mer naturligt och GU:s berättelse normaliserade därigenom bedömningsteknikerna som något positivt inverkande och inspirerande på individens kunskapsoch personlighetsutveckling.
Den allsidiga bedömningen skulle främjas genom att schemamässigt spridas
ut över en större tidsrymd och utifrån ett regelbundet mönster spänna över
hela studietiden, istället för som tidigare då bedömningsfokus kretsade kring
vissa slumpvis och av läraren subjektivt valda provtillfällen som vid studiernas
slutfas. Bedömningens organisering skulle bli mer genomskinlig och tydlig.
Eleverna i det moderna gymnasiet skulle formas till kritiskt självständigt
tänkande under större frihet och ta större eget ansvar för skolarbetet. Ett kritiskt moment därtill var just bedömningsteknikerna som skulle bidra till att
forma dessa självständiga elever. Ytterligare legitimitet åt bedömningssystemet
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skänkte tanken om att elevernas ansvar och deltagande i kontrollen och bedömningen av de egna kunskaperna och färdigheterna skulle öka. En bedömning som gav vidgat utrymme åt elevernas personliga ansvar för studierna syntes gångbar. Därigenom tydliggjordes också förskjutningar beträffande delar av
den traditionella lärarrollens ansvar och inflytande i bedömningshänseende.
Det nya bedömningssystemet innefattade således även en omdefinierad lärarroll. Lärarna föreslogs fungera mer som hjälpande handledare och vägledare
individuellt såväl som i grupparbete och längre betingsbetonade skoluppgifter.
Lärare skulle vara mer personligt neutrala, objektiva och distanserade i relationen till eleverna. Detta ställdes i skarp kontrast till lärares auktoritära katederundervisning med kontrollerande punktinsatser efter gammaldags mönster.
Med hjälp av detta systematiska grepp om bedömningen skulle den effektiviseras, standardiseras och bli mer likartad och rättvis på ett nationellt såväl som ett
individuellt plan. I berättelsen framställdes garanten för detta moderna system
vara statliga Skolöverstyrelsen.
I berättelsen införlivades också ett moment som innebar att SÖ:s ansvar
och inflytande över bedömningen skulle utökas genom att SÖ föreslogs producera och organisera centrala prov för att ersätta den tidigare gymnasieexamens slutprov. Därtill skulle de nyinrättade fackinspektörerna bistå med rådgivning till varje enskild skola och lärare i deras bedömning och undervisning.
Inspektörerna skulle bära upp ett system för att granska och utvärdera hela
skolverksamheten. På det sättet förändrades lärarkårens bemyndigade position
och ansvarsområde i bedömningshänseende. Lärarnas personliga inflytande
reglerades samtidigt som den statliga myndigheten SÖ stärkte sin ansvarsposition och övervakande kontroll. Garanten för ett mer objektivt, sakligt och neutral bedömningssystem inom de gymnasiala skolorna förlades enligt berättelsen
hos statsmakten moderna skolbyråkrati. De föreslagna förändringarna verkade
i så måtto till fördel för det centralstyrda SÖ.
Den demokratisering och individualisering av gymnasiet som det föreslagna
statscentraliserade och skolbyråkratiska bedömningssystemet innehöll, kan
tolkas även efter andra mönster. Med en foucauldiansk blick kan innehållet i
GU:s berättelse betraktas som en förändrad nationell befolkningsadministration. Istället för att utestänga skulle man möjliggöra att allt fler elever ingick i
ett enhetligt organiserat gymnasium. Genom att vidga allas studiemöjligheter
införlivades samtidigt varje enskild elev i en expanderande bedömningsadministration. Därtill urskiljdes varje elev på ett mer detaljerat sätt för att också
kunna jämföras och rangordnas utifrån en genomsnittlig riksnorm. Detta kan
ses som ett stärkt statligt inflytande över en vidgad del av ungdomspopulationen på samma gång som lärarkåren beskrevs vara i behov av att bli reglerad
efter nya mönster. Denna skolpolitiska process om att få definiera bedömningssystemets förändring väckte också motstånd. GU:s berättelse utmanades
av vissa samhällsföreträdare vilket inte har betonats i tidigare forskning.
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GU:s berättelse möttes av både medhåll och invändningar i dagspressen.
Diskussionen var dock relativt lågmäld under reformåren. Den fokuserade i
stora stycken på de frågor och tema som GU problematiserat och diskuterat.
Den moraliska bedömningen hade fått för stort utrymme enligt några debattörer. Det tycktes otidsenligt eller till och med psykiskt skadlig för eleverna. Lärarkåren kritiserades för att eftersträva en så rikt differentierad bedömning som
möjligt. Istället borde bedömningen humaniseras och lärarna framställdes som
om de inte riktigt insåg sitt egna bästa. Samtidigt framhöll andra debattörer att
gymnasiets samhällsanpassning tagits för långt i en tilltro till en skenbart objektiv bedömning genom jämförande sifferbetyg. Det ansågs skada en allsidig bedömning av olika kvaliteter hos eleverna. Om diskussionen i dagspressen var
relativt begränsad så diskuterades bedömningen desto mer bland lärare i LR:s
tidning.
LR:s lärare var desto offensiva i sin kritik av GU:s berättelse. Utredningen
hade enbart anpassat sig till ett fåtal samhällsföreträdare på bekostnad av lärarnas och skolans situation. Även LR åberopade vetenskapliga undersökningar
för sina ståndpunkter. På grundval av dessa framhöll man tvärtemot GU att
det saknades vetenskapliga belägg för reformförslagen. De bedömningsmetoder och instrument som skulle utverka det moderna bedömningssystemet var
tveksamma. LR hävdade att både lärare och näringslivets företrädare förespråkade att ordningsbetygen behölls. Det ansågs alarmerande att GU ville göra
sådana eftergifter samtidigt med en sjunkande kunskapsutveckling och ökade
ordningsproblem. Lärarnas företrädare tycktes uppgivna inför GU:s berättelse
som syntes dominera i den formella skolpolitiken. Lärarna såg sig överkörda
och förbisedda av denna berättelse om hur det moderna gymnasiets skulle utformas. Innehåll var dock inte så självskrivet som tidigare forskning framhållit,
utan gjordes till föremål för skolpolitisk diskussion. Om det handlar nästa kapitel.
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Kapitel 3
Berättelsen om det moderna bedömningssystemet
granskas
Inledning
Mot bakgrund av den berättelse som Gymnasieutredningen skapade om demokratiseringen av gymnasiet och dess bedömningssystem, riktas nu fokus
mot de samhällsföreträdare som diskuterade och ifrågasatte denna modernitetsberättelse. I dagspressen och i läroverkslärartidningen debatterades reformförslaget i viss utsträckning. Några remissinstanser problematiserade GU:s förslag i större omfattning. I kapitlet analyseras remissinstansernas yttranden i
syfte att synliggöra hur berättelsen om det moderna bedömningssystemet
granskades.
I GU:s berättelse stod nyckelorden – modern, demokratisk och vetenskaplig objektivitet – också för etablerandet av ett betygssystem som i grunden förändrade relationen mellan lärare och elever. Lärarens relation till eleverna underordnades tydligare en statlig myndighetskontroll och den enskilde eleven
synliggjordes som föremål för en politisk process med anknytning till den centrala statsmaktens normaliseringsinstrument.
Berättelsen om det gamla bedömningsväsendet innebar en skarp kritik av
lärarnas envälde i värderingen av eleverna och nu skulle en centraliserad övervakning och kontroll begränsa den förment auktoritära maktutövningen och
göra värderingarna likformiga över landet. Det innebar en förändring av maktrelation både mellan elever och lärare, men också mellan lärare och statsmakten. Både lärare och elever skulle i så måtto också bli synliga i det statliga kontrollsystemet i demokratins namn.
Hur mottogs då detta radikala förslag av dem som värderades – lärare och
elever och hur förhöll sig olika samhällsföreträdare till GU:s berättelse om det
moderna bedömningssystemet? Kapitlet fokuserar på om alternativ till den
dominerande berättelsen formulerades. Kritiken mot GU:s berättelse och vad
uppfattades som lovvärt i den ska vidare belysas. Kapitlet omfattar också frågor om hur olika instanser definierade bedömningens objekt, vilka kvaliteter
som skulle bedömas, vilka bedömningstekniker som föredrogs eller avfärdades.
Analysen knyts också till de ideal om elevens respektive lärarens individualitet
som på olika sätt var förenade med bedömningssystemet.
Kapitlet är uppdelat i tre olika avsnitt. Inledningsvis fokuserar jag på hur
bedömningens objekt gjordes till föremål för olika definitioner av de olika parternas remissinlägg. Därefter kommer ett avsnitt om kunskapskontrollen och
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olika tekniker för detta. Det sista avsnittet handlar om hur remissinstanserna
diskuterade examenssystemets organisering och förhållandet lärare och elev.
Med anledning av det enorma remissmaterial som insamlades i 1960 års
Gymnasieutrednings arkiv görs analysen på ett urval av instansers remissmaterial. 260 Eftersom läroverkslärarnas kår (LR) var en betydande del av den grupp
professionella som skulle verkställa bedömningen i de gymnasiala skolorna,
och även kritiserats av GU för detta, får de betraktas som en relevant företrädare i sammanhanget. De statliga nationella skolmyndigheterna Kungliga Skolöverstyrelsen (SÖ) och Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildning (KÖY) var
ytterst ansvariga för respektive skolformers verksamhet och centrala auktoriteter i skolpolitiska frågor. SÖ är särskilt relevant med anledning av att SÖ genom gymnasiereformen tillskrevs ett ökat ansvar för översynen av bedömningssystemets organisation. Två stora samhällsföreträdande organisationer har
också valts ut eftersom dess roll är av stor betydelse för relationen mellan skolväsendet och arbetslivet. Det är fackförbundet LO samt arbetsgivarorganisationen (SAF). SAF var starkt representerat i GU och av stor betydelse som
mottagare av det föreslagna nya gymnasiets elever. LO var en central och pådrivande aktör för att genom reformerna demokratisera gymnasiet.

Bedömningens organisering och mål - exkludera eller inkludera
Utöver GU:s experter var det fler samhällsintressenter som försökte att påverka och definiera bedömningssystemets utformning och innebörd. Ett flertal
företrädare uppfattade det gamla absoluta bedömningsväsendet som alltför
traditionellt. Det gällde i synnerhet inträdeskraven och formella betygshinder
vars exkluderande effekter försvårade många ungdomars väg genom skolan.
Tillträdet till gymnasial utbildning och uppflyttning till nästkommande årskurser diskuterades också flitigt. De relativa betygen skulle enligt GU möjliggöra
gymnasial utbildning genom att inkludera och underlätta för det stora flertalet
ungdomar. En central fråga gällde därför exkludering och inkludering och vem
som gavs tolkningsföreträde i detta avseende. Avsnittet tydliggör hur olika företrädare förhöll sig till bedömningssystemet med olika målsättningar och perspektiv. Vissa uteslöts medan andra gav mer framträdande betydelse i skapandet av berättelsen om det nya gymnasiets bedömning.

Skolans urval eller elevens eget val
Skolöverstyrelsen gick på GU:s linje om att intagningsbestämmelser skulle baseras på relativa betyg.
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”Intagningsbestämmelserna föreslås utformade utan s.k. betygsspärr och så, att
man utan att formella hinder och utan alltför stora svårigheter kan gå från
grundskolans samtliga linjer till såväl gymnasiet som fackskolan. Härigenom
motverkar man att en av de bägge skolformerna förefaller mer attraktiv än den
andra på grund av högre inträdeskrav, och man bidrar sannolikt till att ungdomen väljer den av gymnasiets, fackskolans eller yrkesskolans utbildningsvägar,
som passar den enskilde bäst.” 261

SÖ ville likt GU röja undan vad man uppfattade som betygsspärrar, som hindrade att alla elever från grundskolan valde att gå vidare till gymnasiestudier.
Elevernas egna intressen och individuella val att gå vidare till gymnasiala skolformer ansågs avgörande. SÖ och GU uppvisade en stor tilltro till de positiva
effekterna av betygsreformen. Alltfler ungdomar skulle beredas möjlighet att på
rationella grunder fatta beslut och göra studieval efter studieintresse och individuella förmågor, om de bereddes inträde i gymnasiet. SÖ var ytterst kritisk till
inträdeskrav till vissa utbildningar eftersom det ansågs ha resulterat i att dessa
fått särskilt hög status och attraktionskraft. En osaklig och vilseledande inverkan på många ungdomar skulle leda dem till fel utbildning och yrke. Därför
skulle olika utbildningsvägar ges likvärdighet i status genom enhetliga och lika
behörighetsvillkor och intagningsbestämmelser. En intagning som var organisatoriskt samordnad med grundskolans relativa betyg skulle varje elev i riket
jämföras med övriga elever. Då menade SÖ att de stämplande begreppen underkänd och godkänd och dess effekter skulle försvinna. 262
LO å sin sida underströk i sin regionala och sociala demokratiseringssträvan
vikten av enhetliga och lika intagningsvillkor.
”[N]ödvändigheten av att samtliga hinder för en demokratisering av utbildningsmöjligheterna måste undanröjas. De flesta av de ekonomiska, geografiska
och sociala hindren förefinns möjligheter att kunna eliminera, i och med tidigare
och föreliggande förslag. Men åtskilliga av dem synes vara svårt att inom överskådlig tid få helt avlägsnade.” 263

Trots levnadsstandardhöjningar och förbättrade kommunikationer hävdades
att den enskildes studiemiljö och traditioner kvarstod som sociala hinder. Ekonomiska skillnader ansågs inte längre vara samma problem efter grundskolans
införande. Ekonomiska trösklar spelade in i utestängningen av stora elevgrupper, men geografiska och sociala hinder vägde tyngre. 264
”LO förutsätter att det nya gymnasiet tillsammans med övriga parallella skolformer verksamt kommer att bidraga till att den nuvarande sociala snedbelastningen utjämnas. Därmed är denna utbildningsform en logisk följd av grundsko261
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lereformen. LO vill med utgångspunkt från dessa synpunkter i princip tillstyrka
utredningens förslag.” 265

För att motverka social snedrekrytering skulle bedömningssystemet vara enhetligt, med en svag differentiering innehållande samma eller liknande kurser för
merparten av eleverna. 266 LO och GU delade uppfattning om behovet av att
överge den gamla uppdelningen till fördel för likartade intagningsbestämmelser
och övergång mellan gymnasium, fack- och yrkesskola. 267 LO ville motverka att
lärarna reste kompletteringskrav för elever som gjort felval eller ville övergå till
annan linje. För LO var det ett viktigt steg mot jämlika utbildningsvillkor för
alla ungdomar. LO ville på så sätt bättre ta tillvara de potentiella teoretiska och
praktiska begåvningar från de lägre sociala skiktens familjer med studiesvaga
traditioner. Åtgärder för att underlätta ungdomars vägval genom gymnasiet
prioriterades därför högt av LO. 268
”LO anser att om man skall kunna realisera kravet på elevernas fria val av studieväg och utbildningsmål måste skolan utformas så att den i varje skede underlättar för de elever som önskar ändra sin studieinriktning. För att möjliggöra detta, måste man också inom skolans ram skapa lämpliga former för stöd till de
elever som önskar flyttning och övergång till en annan studiegång. Kompletteringsstudierna måste byggas ut och ekonomiska hinder undanröjas och avgifter
för fyllnadsprövningar avskaffas. Även om dessa avgifter ibland kan vara
obetydliga bör de av rent principiella skäl försvinna.” 269

En enhetlig betygsadministration av elevunderlaget ansågs viktigt för att underlätta och stödja alla elevers studiesituation. Bristen på enhetlighet ansågs därför
vara ett socialt klassrelaterat problem med högsta prioritet. LO pekade också
på behovet av långtgående upplysningsverksamhet både till föräldrar och elever
om reformen av bedömningen (och då i synnerhet de från familjer med lägre
utbildning). Det var en absolut förutsättning för en lyckad betygsreform om
rättvisa utbildningsvillkor för alla. 270
SÖ delade visserligen GU:s idé om gemensamt betygssystem i grundskola
och gymnasium, men identifierade samtidigt organisatoriska svårigheter. SÖ
uttryckte ett missnöje över betygshjälpmedel inför klasskonferensen och lärarnas hantering av flytt mellan årskurs och linje. Lärarnas arbetsbörda med betygsjämförelser skulle minska om de urskiljde en grupp elever med ett korrigerat aritmetiskt medelbetygsvärde om 2,3 för automatisk uppflyttning. För ele-
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ver som lyckades mindre väl skulle beslut fattas efter lärarkollegiets samtal om
eventuell kvarsittning eller flyttning med minskad studiekurs. 271
SÖ ställde sig mycket skeptiskt till detta individuellt baserade prövningsoch urvalsförfarandet. Genom klasskonferenssamtal ansågs lärarna bindas upp
alltför hårt kring enskilda elevers betyg och flyttning, vilket man menade var
kontraproduktivt reformens förenklade system. En administration med elevindividualiserade bedömningssamtal syntes alltför krånglig och subjektiv. SÖ ville
hellre att betygsjämförelsen skulle genomföras efter ett mer neutralt administrativt och byråkratiskt mönster inom ramen för den centrala skolmyndigheten. 272
Även andra synsätt på bedömningssystemets organisering och målsättning
anlades. Arbetsgivarorganisationen SAF, påstod att GU drev en utbildningspolitik som gick ut på att underlätta alla grundskoleelevers väg till gymnasial utbildning och saknade därför strikta och exakt preciserade kompetenskrav. 273
Utan någon formell intagningsspärr var riktmärket att skapa ett gymnasium
som i princip var för alla intresserade. Generella betygsgränser vid övergången
till universitetsstudier bedömde SAF vara en för klen åtgärd med tanke på vilka
forskningsmässiga iakttagelser som gjorts av studieframgången för elever med
låga betyg. 274 SAF problematiserade således GU:s målsättning med hela skolsystemet som var att:
”innebära en stimulans till fortsatta studier, i alla fall såtillvida som inga svåra
hinder ställs i ungdomens väg.” 275

Från SAF:s sida såg man framför sig att antalet elever vid gymnasier och fackskolor skulle öka och att tillgången till elever inom de praktiska utbildningsformer och yrkesutövningarna skulle minska. SAF förordade istället en alternativ administrering till GU:s vida generöst inkluderande och breddande modell. 276
”Alternativet till den sålunda skisserade politiken vore en spärr till gymnasiet
och fackskolor. En sådan kunde utformas som en betygsgräns, som måste uppnås för tillträde. Även inträdesprövningar, testning eller dylikt vore tänkbara. En
spärr kunde ha den fördelen, att gymnasiets elevunderlag bleve mera homogent,
d v s innebära att spännvidden mellan de bäst och de sämsta eleverna minskade,
vilket i sin tur kunde medföra fördelar beträffande undervisningssituationen.” 277
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Det var ett pedagogiskt motiv som bar upp SAF:s resonemang och gick ut på
att betygsspärrar skulle underlätta för lärarna och den totala undervisningssituationen i klassrummen med ett homogent elevunderlag. Företrädarna betonade
dessutom risken för att GU:s väl tilltagna reformförslag hade en snedstyrande
effekt på ungdomars yrkes- och utbildningsval. Istället för att ungdomarna blev
framtidens arbetskraft inom näringsliv och industri skulle de i allt större grad
lockas till högre teoretiska studier med en försvårad rekrytering av arbetskraft.
SAF hävdade med eftertryck att skolan måste göra ett urval med hjälp av betygssumman eller motsvarande mått på elevens studieprestation. Det ansågs
vara det mest tillförlitliga prognosinstrumentet. 278
Urvalet kunde naturligtvis finjusteras och förstärkas med diverse betygskompletterande åtgärder som rådgivning till målsmän och elever. Vidare förordades resultat från studielämplighetsprov, objektiva kunskapsprov och begåvningstest för detta urvals- och sorteringsförfarande. Därtill artikulerades behov
av studierådgivning för att undvika att elevernas studie- och yrkesval fick alltför
långtgående negativa konsekvenser med problem som bristande tillgång på
arbetskraft på arbetsmarknaden. Principen om elevens eget val av utbildningsväg ställde SAF därför mot skolors och avnämares urval bland eleverna. 279
SAF:s granskning och ifrågasättande av GU:s berättelse skilde sig från den
som LR gjorde. LR motsatte sig borttagandet av alla utbildningshinder eftersom man däri såg att gymnasiets höga utbildningskvalitet var hotad, vilket är
fokus för nästa avsnitt.

Bedömningens objektiva kvalitet
Att förändra bedömningen genom att undanröja alla betygsspärrar och hinder
ansågs principiellt problematiskt för LR. Inte ens GU ansågs ge det nya relativa
betygssystemet odelat förtroende. Det krävde ett batteri av stödåtgärder för att
lyckas med konststycket att förbättra intagningsinstrumentets och de betygsekvivalerande insatsernas kvalitet och objektivitet. LR poängterade att GU hade
förlitat sig på att SÖ skulle iordningställa detaljerade normer för hur rangordningen av de sökande till gymnasium skulle företas. Enligt LR visade bara att
intagningsbestämmelser med relativa betyg var att anse som opålitliga. LR poängterade att kompensationsprinciperna för elever med allmän och mindre
studiekurs skulle systematiskt gynna svagare elever och i exempelvis språk,
skulle de utgöra en tyngande belastning för lärarnas undervisning. Dessutom
skulle eleverna själva belastas med en diger kompletteringsbörda vilket vore
olyckligt för den framtida gymnasieskolan, eleverna själva och lärarna. 280 LR
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argumenterade således för kompletteringsstudier innan intagning för att garantera gymnasiets undervisningskvalitet och att inte överbelasta lärarkåren med
behov av att sänka kraven på kunskaps- och undervisningskvalitet. 281
GU ansågs ha gjort en stor poäng av det relativa betygets företräde genom
dess högt ställda krav på objektiv bedömning. LR å sin sida menade att det
absoluta betygets definitiva styrka just var dess vetenskapliga objektivitet och
tillförlitlighet. 282 Åsikterna gick således isär på punkten om vilken betygsmodell
som var mest tillförlitlig och vetenskapligt objektiv. LR erkände förvisso förtjänsten i det relativa systemet. Lärarna kunde relatera och jämföra elevgruppens prestationsfördelning utifrån normalfördelningskurvan inom varje årskull
och justera betygen med standardiserade konfidentiella prov. LR bedyrade
dock att betygsjämförelsen var svår att tillämpa på högstadiet, och att den försvårades ännu mer i de individuellt präglade gymnasiestudierna. Att skapa en
formell likhet i antal betygsgrader för alla elever ansågs leda till att betygsvalörerna 1-5 varierade mellan och inom skolformer och årskullar. Därför ville man
hellre stärka den absoluta betygsskalas grundegenskaper som fasthet, pålitlighet
och konstans. Sådana positiva särdrag kunde inte förverkligas med det relativa
betygets brister. 283
Trots vissa praktiska svårigheter med absoluta betyg, ansåg LR att det relativa betygets brister var principiellt tveksamma med praktiska konsekvenser för
lärarnas betygsättning. LR föredrog kontinuitet och upprätthållandet av fixerade kunskapsfordringar som gällde år från år samt att betygsjämförelserna skulle
utföras av lärare på fältet och inte av en central myndighet. Enligt GU var tillförlitlighet och objektivitet kvaliteter i de relativa betygen medan LR markerade
att subjektivitet och bristande kvalitet var en mer träffande beskrivning. Definitionskampen om bedömningssystemets utformning och innebörder blev därmed ytterst påtaglig mellan dessa parter. 284
Det var inte den enda motsättningen i remissgången. Meningarna om vad
som skulle bedömas gick i vissa avseenden isär och motsättningar mellan olika
samhällsföreträdare och inbördes maktförhållande kan också skönjas.

En kamp om vilka egenskaper som ska bedömas
GU:s berättelse innebar en reducering av den sjugradiga betygsskalan till en
femgradig, och en slopad bedömning av elevernas uppförande och ordning.
Bedömningsobjektet skulle alltså begränsas till att omfatta den enskildes kun281
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skaper och färdigheter. Därtill föreslogs också ett gemensamt bedömningssystem för alla skolformer med enhetligt utformade rangordnande klasser med
sifferbeteckningar. Detta rönte dock kritik från remissinstanser som förordade
en fortsatt och mer djupgående utredning av betygssystemet. 285
Några instanser motsatte sig helt och hållet en reducering av bedömningen.
Däribland SACO, som förordade att en större differentiering av betygsgraderna skulle erbjudas eleverna och möjligheten att markera särskilt goda respektive
särskilt svaga studieresultat. SACO menade att det nya betygssystemet inte
skulle kunna erbjuda eleverna detta. SACO ville alltså lägga till betygsgraden 6
för att urskilja och rangordna ett särskilt gott studieresultat bland eleverna,
samt upprätta den underkända betygsgraden 0, för särskilt svaga studieprestationer. De mångdifferentierade betygen var av ännu större vikt då elevunderlaget skulle breddas och antalet elever öka markant och därmed behovet av en
mer differentierad resultatredovisning. 286
LR kritiserade också betygens insnävade omfång. Förslaget att vissa undervisningsinslag inte skulle bedömas eller finnas med i det uträknade medelbetyget var ett sådant. Gymnastik skulle till exempel endast räknas med vid intagningen till gymnasiet om det övergick medelbetyget 3. Den fysiska träningen,
den yttre disciplinen hos eleverna och den kroppsliga hållningen gavs en underordnad status och fick stryka på foten gentemot intellektuella förmågor.
Detta skulle naturligtvis verka förödande för allt gymnastikintresse hos stora
elevkategorier och syntes LR ologiskt eftersom GU i övrigt viktade alla ämnesbetyg lika. LR förfäktade att gymnastikbetyget skulle räknas i medelbetyget
med samma status som alla andra ämnen. 287
Ett nyinrättat specialarbete hade föreslagits i det nya gymnasiet. Det skulle
inte heller omfattas av betygsättningen, vilket LR var ytterligt kritisk till. 288
”Då specialarbetet enbart skall registreras och ej inverka på betygssättningen,
ligger för svaga elever en frestelse i att inte lägga ned mycket arbete på det, utan
istället söka se till att slutbetyget i dess helhet blir så gott som möjligt.” 289

GU ville på så sätt skapa inslag i undervisningen som stödde elevernas studietekniska färdigheter. De skulle förvisso iakttas och registreras av lärarna, men
utan att vara betygsgrundande. Argumentet var att enskilda arbeten hade utnyttjats på olika sätt. En del elever valde det av eget intresse medan andra valde
det i nyttosynpunkt i ett ämne där deras prestationer var svaga. Då kunde ele285
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ver läsa upp och förbättra sitt ämnesbetyg på orättvisa grunder. Därför ville
man inte att specialarbetet skulle återverka på ämnesbetygen. LR framhöll å sin
sida att man därmed tagit bort ett konkret och viktigt motiv för många svaga
elevers studieintresse genom att lägga till undervisningsmoment som skulle
genomföras utan att egentligen premieras och synas i dokumentationen av den
enskilde eleven. 290
LR:s kritik knöts också till hur eleverna tänkte om vissa undervisningsmoment och vad som motiverade elever. Inslag som inte betygsattes bidrog till att
vissa undervisningsmoment, kunskaper och färdigheter inte gavs en studiesporrande status. Bedömningens innebörd var att sporra elever. Dessutom
menades GU försvåra lärarkårens arbete genom att undervisningsmoment blev
mer krävande för eleverna när studiemotiverande faktorer togs bort. 291
Detta aktualiserade frågan om vem som besatt den mest tillförlitliga och
omdömesgilla kunskapen om vad som motiverade eleverna. Lärarna i LR och
experterna i GU utgav sig alla för att veta hur det förhöll sig med detta och hur
man bäst administrerade för att uppmuntra elevernas kunskapsutveckling.
Några företrädare argumenterade för att undandra vissa aspekter från bedömning, medan andra kvaliteter ansågs helt oproblematiska att betygsätta. Vad
bedömningen skulle synliggöra hos den enskilde eleven fokuserades i flera remissyttranden.

Att synliggöra elevernas uppförande, mognad eller kunskaper
Vilka kvaliteter som betygen skulle ta fasta på och bedöma hos eleverna var på
intet sätt entydigt. LR ifrågasatte det relativa betyget eftersom det enbart synliggjorde prestationsresultatet i jämförelse över hela elevgruppen. De enskilda
betygen skulle bygga på bedömning och jämförelse med den nationella årskullen istället för på en fixerad och bestämd kunskapsnivå. Effekten var den att
inga kunskapsmässiga kvalitetsskillnader mellan olika årskullar eller mellan
”högkvalificerade” och ”lågkvalificerade” elevgrupper på olika gymnasielinjer
och kurser skulle synliggöras i elevens betygsdokument. Relativa betyg skulle
bli helt missvisande och i realiteten oanvändbara. Utöver de principiella tveksamheterna skapades det även konkreta svårigheter att få fram en rättad betygsskala utifrån den fixerade procentuella fördelningen av betygen. 292
”Det är väsentligt att för jämförbarheten att de rangklasser som bildas överallt
har samma innebörd. Skulle de särskilda skolorternas eller skolornas kontingenter var för sig delas procentigt mellan de fem rangklasserna, komme betygssystemet med sina fixerade klasser att vila på den för skolan gällande medelbetygsnivån utan att ge besked om dess läge i förhållande till andra skolors, liksom en
flotte med fast hopbundna delar flyter på en vattenyta utan att ge något besked
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om vattenståndet. I värsta fall kan betygsnivån gälla en enda klass eller studiegrupp. Men resultatet ser under alla förhållanden lika prydligt ut med riktiga
procenttal, och falskheten bakom denna fasad kan endast en med betryggande
metoder genomförd jämförande prövning avslöja.” 293

Att uppnå en sådan bedömning försvårades av att betygen inte hade samma
betydelse i alla sammanhang utan varierade stort år från år, ämne för ämne.
Detta eftersom medelbetygsnormen alltid var fördelad på samma sätt efter
samma normalfördelningsprocent. Därmed skulle den enskildes betyg sakna en
fixerad kunskapsnivå. Det motsatte sig LR bestämt och kritiserade dessutom
GU:s förslag att avskaffa betygsglidning. Betygen skulle oundvikligen och rättmätigt användas i prognostiskt syfte vid studierådgivning och vägledning av
elevens val av yrke och utbildning. 294 LR påstod att:
”Slutbetygen vore helt meningslösa, om de icke tillmättes någon betydelse för
dugligheten. Skall de normerande proven läggas till grund för en betygssättning
som skall ge vägledning vid urval till universitetsstudier m.m. bör de utformas
så, att ett element av studielämplighet och duglighet inför teoretiska uppgifter
ingår i dem.” 295

Det var väsentligt att betygen innebar ett dokumenterat underlag för elevens
lämplighet och duglighet för fortsatta studier och yrke. LR motsatte sig att GU
begränsade lärarnas frihet att själva kunna avgöra bedömningens betydelse som
prognosinstrument. Lärares bedömning av elevers duglighet borde absolut vara
tillämpligt. 296
LR kritiserade GU:s betygssystem för att endast mildra intagningsvillkoren,
sänka kraven på eleverna och att genomsnittsgymnasisten därmed antogs efter
alltför generösa principer. LR argumenterade därför för en nödvändig ökad
kontroll av eleverna genom antaganden om bristande mognad hos elevmaterialet. En mognad som definierades som studielämplighet och duglighet till att
fullgöra skolarbetet. En mer generöst tilltagen kunskapskontroll skulle avsevärt
skjuta upp elevernas mognadsprocess snarare än det motsatta. 297
”LR vågar knappt tro, att genomsnittsgymnasisten i framtiden, yngre och intagen efter mer generösa principer, trots all studieträning och arbetsexercis, skall
kunna drivas fram till en tidigare mognad.” 298

Med färre och lägre krav på den enskilde eleven ansågs en sådan utvecklingskurva oundviklig. LR oroade sig över genomsnittskvaliteten på gymnasiet och
huruvida nivån kunde tryggas. 299 GU kalkylerade med alltför positiva resultat
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baserat på ovissa framtidsprognoser. LR hävdade att: breddningen av elevmaterialet, elevernas lägre medelålder, de nya självständiga studiemetoderna samt
den förkortade treåriga studietiden, skulle få mycket starkare inverkan och negativa konsekvenser än vad som förutsetts. Breddningen av gymnasiet problematiserades eftersom man med vilket elevmaterial som helst ändå kunde uppnå
sitt relativa slutmål. Genomsnittsnivån var redan på förhand procentuellt fastslagen som genomsnittet. Utbildningskvaliteten ansågs sjunka utan att betyget
synliggjorde dessa kvalitetssänkningar. I själva verket skulle relativa betyg dölja
kunskapskvalitetsmässiga försämringar och osynliggöra den kunskapsmässiga
kvalitetsnedgången i det nya gymnasiet. 300
I remissyttranden ifrågasattes på detta sätt den berättelse som GU formulerade om demokratiseringen av bedömningen. GU menade att den var ämnad
att synliggöra och tillvarata elevernas kunskaper, förmågor och möjliggöra elevers individuella val av utbildningsväg. LR å sin sida värnade gymnasieskolans
undervisningskvalitet och lärarkårens möjlighet att göra urval bland elever baserat på observerade och dokumenterade kunskaper hos eleverna. Skiljelinjer
gjordes också gällande i fler avseenden.

Att bedöma elevernas beteende och ordning
Ett flertal remissinstanser diskuterade huruvida lärarna i framtidens demokratiska gymnasieskola verkligen skulle ägna sig åt att observera, bedöma och dokumentera elevernas beteende. Det gällde framför allt om lärarna i betygsdokumenten skulle nedteckna särskilda vitsord och anmärkningar på elevernas
uppförande och sinne för ordning. GU:s reformförslag att avskaffa det gamla
ordningsbetyget orsakade ingen konflikt, även om olika uppfattningar hördes i
frågan. 301 Instanserna var relativt eniga om att rådande bedömningsteknik genom vitsord var begränsad som disciplineringsinstrument och borde avskaffas.
På samma gång uttalade flera företrädare att elevdisciplinen och oordningen i
skolan var ett växande problem som inte minskade med ett förändrat bedömningssystem. Hur remissinstansernas samsyn om ordningsbetygens avskaffande
förhöll sig till frågor om elevdisciplin och ordningsproblem var inte entydigt.
Även om många ville avskaffa denna bedömningsteknik ansågs inte elevernas
uppträdande och ordning vara en oviktig fråga. Det var snarare så att det rådde
olika uppfattningar om hur bristande elevdisciplin skulle hanteras på ett rationellt, effektivt och modernt sätt. Hur man bedömde och värderade elevers
beteende i en demokratisk skola var en sammansatt fråga. Den löstes inte genom att klandra den enskilde elevens uppförande i form av en skriftlig an-
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märkning på betygsdokumentet. Av den anledningen föreslogs mer heltäckande och långtgående metoder för att administrera brister i elevernas beteende. 302
SÖ biföll GU:s framställning av det moderna gymnasiets lärare som inte
skulle dokumentera och rangordna elevernas disciplin och uppförande med
särskilda betyg. SÖ ville istället hänskjuta bedömningen av gymnasieelevens
ordning, eller bristande ordning, till den skolsociala verksamheten under den
nya beteckningen ”elevvården”. I betänkanden beskrevs det utförligt hur bedömningen av elevers uppförande var ett problem som behövde utvidgas. Eftersom dåvarande former för upprätthållande av elevernas uppförande inte
fungerade tillfredsställande, menade man att samtliga lärares och övrig skolpersonals sammantagna iakttagelser av elevernas personliga uppförande skulle var
ett bättre sätt att hantera ordningsfrågorna på. Därigenom ville man ta ett mer
samlat helhetsgrepp och bedöma den totala skolsituationen istället för att enbart utfärda anmärkningar på elevernas uppförande. 303 SÖ uttryckte att elevvårdens syfte var att:
”underlätta elevens väg genom skolan och därigenom kompletterar den undervisande verksamheten”. 304

Genom ett samlat helhetsgrepp inom elevvården skulle eleverna hjälpas till
önskat beteende och en ordnad skolsituation. SÖ tillstyrkte därför att ordningsbetyget avskaffades och motiverade utvecklingen av ett nytt verksamhetsområde med förändrade tekniker för tillrättaläggande av elevers bristande personliga disciplin. 305
LO delade GU:s ståndpunkt och underströk vikten av slopade uppförandebetyg.
302
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”Nuvarande handläggning av disciplinfrågor reformeras. En disciplinnämnd inrättas. Den skall utreda och besluta i allvarligare frågor angående elevers uppförande och tillrättaförande.” 306

LO delade GU:s beskrivning av behovet av moderna och demokratiska tekniker för hanteringen av elevers bristande uppförande. Förslaget var att flytta
beslut i ordningsfrågor från lärarkollegiet och inrätta ett särskilt organ för ordningsfrågor. Man poängterade nödvändigheten av samma regler för grundskolan och alla gymnasiala skolformer. En enhetlig organisering av disciplin- och
ordningsfrågorna innebar att lärarnas exekutiva bedömningsansvar förlades hos
ett särskilt organ. LO menade att gymnasieelevers bristande disciplin var undantagsfall. Under terminerna behövde därför inte lärare utfärda ett separat
skriftligt slutbetyg. Ansvaret för bedömningen av disciplinärenden skulle fördelas ut på disciplinnämnden så att flera representanter (rektor, lärare, skolstyrelseledamöter och även elevrepresentanter) delade ansvar och makten över hantering av svårare disciplinärenden. 307
Sveriges Arbetsgivareförening reserverade sig mot GU:s ståndpunkt om
hur elevers uppförande skulle hanteras och bedömas. 308 För- och nackdelarna
med ordningsbetygen var inte så enkla att avgöra och man såg med skepsis på
lärares förmåga att kunna hantera de nya betygen. SAF argumenterade med
elevernas väl och ve för ögonen för att övertyga om svårigheterna med att införa de nya betygsinstrumenten. Det centrala var utvinna en så upplysande,
saklig och neutral bedömning av elevernas beteende som möjligt. Det kravet
framfördes å avnämarnas vägnar. Tillförlitliga omdömen inför framtida rekrytering var deras bärande argument för att behålla bedömningen av elevers ordning i det nya gymnasiet. För att förenkla och förtydliga rekryteringssituationer
behövdes också tillförlitlig kunskap om varje enskild elevs uppförandemönster. 309
SAF såg framför sig en situation där lärarkåren skulle sättas på alltför svåra
prov med det nya relativa betyget. Lärarnas omdöme uppfattades som en svag
punkt i det nya gymnasiet vilket manade till försiktighet. SAF föreslog ett
kompetensråd med näringslivsrepresentanter med uppgift att jobba vidare med
frågor om betyg. 310 SAF varnade också för de negativa konsekvenserna av att
slopa betygskategorierna underkänd och godkänd. Kraven på samhällsavnämarnas administrativa börda skulle öka ifråga om att avgöra elevers färdigheter
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för urval. SAF betonade därför vikten av att ta fram lämpliga bedömningsinstrument för elevers studielämplighet. 311
”Man kan ytterligare stärka prognoserna genom att använda resultat från studielämplighetsprov, objektiva kunskapsprov och begåvningstest.” 312

SAF såg dessa bedömningstekniker som garanter för att skapa bästa möjliga
kunskap om huruvida elevernas framtida beteende var acceptabelt samtidigt
som arbetsgivarnas intresse av denna vetskap tillvaratogs. Att bedöma eleverna
genom anlagsprov och begåvningstester syftade till att utvinna tillförlitlig kunskap om deras personliga utvecklingspotential och grundlägga att eleverna
styrdes till det mest lämpliga yrket eller utbildning. SAF lade därmed en annan
innebörd i bedömningen och värderingen av elevers beteende. 313
LR godtog inslag i GU:s berättelse om att förändra ordnings- och disciplinåtgärder som ordningsbetyg. Åtminstone accepterade man att uppförandebetygen inte utdelades terminsvis, det räckte med årskursvis eller i slutbetyg. Fördenskull ville LR inte helt göra sig av med uppförandebetyget helt. Någon
form av kontroll av elevernas uppförande genom särskilda omdömen behövdes alltjämt. Annars förelåg risk för andra missförhållanden. 314
”Vad slutbetyget beträffar måste emellertid gymnasiets avnämare anses ha ett legitimt behov av att kunna erhålla uppgifter om eleverna, som motsvarar dessa
vitsord. LR skulle finna det synnerligen olyckligt, om härvid skolans representanter bleve hänvisade till den tillfälliga personliga kännedom om enskilda elever, som kunde föreligga eller – ännu värre – till något ’hemligt register’ på rektorsexpeditionen. De meddelanden som från skolans myndigheter lämnas till
avnämare, måste vara av officiell art, och några mer ingående eller konfidentiella
uppgifter bör skolan icke ha skyldighet eller ens rättighet att utlämna. 315

LR åberopade samhällets intresse av att organisera en formell dokumentation
av elevernas uppförande i slutbetyget. Avnämarna hade rätt att få del av uppgifter om individuellt personligt uppträdande vid en förfrågan om en elev. Därför restes krav på kännedom om de utexaminerade gymnasieelevernas beteende i form av officiellt nedskrivna betyg på elevkorten eller protokollförda anteckningar utifrån kollegiala föreskrifter. Tydliga kriterier och vitsord fyllde ett
legitimt behov av att observera och disciplinera eleverna med hjälp av skriftliga
omdömen efter en explicit uppförandekod. Annars förelåg risken att rektorer
och lärare utifrån informella register om uppförande fick avgöra elevers övriga
kunskapsbetyg. LR kunde tänka sig att se över på vilka grunder ordningsbetyg
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överklagas och vilka som hade denna omprövningsrätt. Det var en mycket
svårlöst uppgift och motiverade en grundligare utredning av ordningsbetyget. 316
LR var samtidigt kritisk till lärarkollegiets hantering av elevbeteende.
”Att frågan om uppförandebetyg inte längre skall behandlas av kollegiet är ur
många synpunkter fördelaktigt: Frågan om tillrättaförande av en elev förlorar
därigenom den karaktär av rättegång som den haft i alltför stor utsträckning och
blir istället en elevvårdsfråga, diskretionsplikten blir lättare att reglera och iaktta,
och heta och i sak rätt onödiga debatter inom kollegierna om dessa betyg kommer inte att behövas.” 317

GU:s bild av den gamla bedömningsproceduren kring elevuppförande delades
delvis av LR. Man beskrev lärarmöten upptagna av tidsödande, meningslösa
och heta diskussioner om elevers beteende. Att föra elever tillrätta genom
domstolslika rättegångsprocedurer var inte önskvärt. Denna juridiska och auktoritära utformning tyngde både elever och lärarkåren. LR ville likt GU införliva bedömning av ordning och disciplin i den utvidgade elevvården tillsammans
med en disciplinnämnd. Då kunde eventuella missförhållanden undvikas. Fördenskull ville inte LR gå så långt som att avskaffa ordningsbetygen, utan enbart
den kollegiala hanteringen av dessa. LR delade inte GU:s framställning utan
ville snarare förbättra och effektivisera formerna för hur elevuppförande synliggjordes formellt genom skriftliga betyg. 318
LR vidgade också bedömningen av elevbeteende som skulle öka samarbetet
kring elevers skolförhållanden.
”LR vill stryka under att det icke endast är fråga om att förhindra att eventuella
’orättvisor’ begås utan att samarbetet skall gälla livet i skolan i dess helhet.” 319

LR föreslog införandet av bestämmelser i skolstadgan om en samarbetsnämnd
vid varje gymnasium. Då skulle inte lärarna själva skapa förhållningsregler och
utfärda negativa disciplinerande sanktioner mot elevers bristande uppförande.
Nämnderna skulle öka samarbetet omkring varje enskild elevs uppförande och
kunde då bedöma fler karaktärsegenskaper. Elevernas disciplin skulle dock inte
reduceras till en fråga om förbjudande ordningskriterier utan bedömningen
vidgades till att omfatta elevens hela skolsituation. 320
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En samarbets- eller disciplinnämnd föreslogs också diskutera principiella
uppförandefrågor, skapa skolans ordningsregler och se över elevernas allmänna
uppförande. För att underlätta arbetet inom skolan skulle nämnden föreslå
trevnadsåtgärder samt framföra önskemål från lärare, övrig personal, elever
och föräldrar. Detta framåtsyftande och ordningsförebyggande arbetet skulle
även eleverna engageras i och aktivt bidra till. Nämnden ansågs dock mest
lämplig att besluta avstängnings- och avvisningsfrågor eftersom det hade att
göra med medicinska, ekonomiska, sociala eller personliga bakgrundsfaktorer
snarare än att vara den enskilde elevens problem. Sådana svårare ärenden ville
LR undanhålla eleverna av följande skäl. 321
”En sträng, helst lagligt fastställd tystnadsplikt är därför nödvändig. Man bör
inte begära av omyndiga personer att de skall sätta sig in i ovan angivna omständigheter och ta ansvar för ett bedömande och dessutom kunna motstå trycket
från vetgiriga kamrater, vilkas representanter de på sätt och vis är.” 322

Problem med svåra bedömningsfall, tystnadsplikt och kompistryck kunde uppstå vid sådana ärenden om elever tilläts vara nämndrepresentanter. 323
Remissinstanserna utmanade GU:s berättelse ifråga om hanteringen av frågor om elevers uppförande. Att GU ville slopa betyg på elevernas uppförande
var inbäddat i en framställning om bedömningens demokratisering. Andra
samhällsföreträdare krävde en begränsad betygsättning på elevbeteende, men
hävdade samtidigt att bedömningen av elevers beteende behövde förändras.
Meningarna gick isär om vilka bedömningstekniker som var mest demokratiskt
lämpade för att forma elevernas beteende. Formella bedömningskriterier och
regler ställdes mot informellt uppförda register som var skapade av lärare och
rektorer. Förslag på en demokratiserad bedömning av elevers uppförande innebar också en fördjupad och mer omfattande bedömning av den enskilde
elevens beteende. I strävan att hitta nya effektivare bedömningstekniker skulle
så ett önskvärt elevbeteende grundläggas. Det var inte främst negativa disciplinära sanktioner och förbud som fokuserades. Olika företrädare lyfte fram behovet av ett positivt ordningsförebyggande arbete som omfattade elevernas
hela skolsituation.
321
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Att förändra och forma elevers uppförande genom bedömning inbegrep
även andra aspekter. Framför allt lyfte flera samhällsföreträdare fram att bedömningen av elevernas intellektuella kunskaper var framtidens väg för att
skapa en demokratisk gymnasieskola, vilket nästa avsnitt handlar om.

Ett nytt bedömningssystem och nya tekniker för kontroll
Med utgångspunkt i GU:s berättelse ifrågasatte ett flertal samhällsföreträdare
de föreslagna teknikerna för kunskapskontroll och bedömning.

Muntliga eller skriftliga tekniker för kunskapskontroll
SÖ delade inte GU:s förslag att slopa muntliga förhör och traditionella lappskrivningar. GU:s experter ansågs ha drivit förslaget om förhörsteknikerna
alldeles för långt med betoning på problemen istället för dess förtjänster. 324
”Att ett sådant prov är relativt tidskrävande men det uppvägs i viss mån av att
det i bästa fall kan ge mycket vid sidan av kunskapsredovisningen - ny belysning
av stoffet, tillrättaläggande av eventuella missuppfattningar och inte minst en av
skolans mest naturliga talsituationer med både sammanhängande redogörelser
och diskussion.” 325

Förvisso ansågs några elever ha svårt att göra sig själva rättvisa vid muntliga
förhör. De eleverna behövde övning i muntlig framställning, vilket GU bortsett
ifrån. I muntliga förhör gavs dessutom möjligheten att testa och bedöma elevernas retoriska färdigheter och förmågan till sammanhängande redogörelser.
Dessa tester av elevers muntliga färdigheter riskerade att gå helt förlorade. SÖ
argumenterade emot GU:s tilltro till att lärares bedömning var mer vetenskapligt objektiv om genomförd med skriftliga prov. 326
”Lärarens känsla av att kunna göra en mer objektiv bedömning med utgångspunkt i ett skriftligt prov är givetvis i vissa fall riktig men kan också vara illusorisk.” 327

SÖ motsatte sig GU:s anspråk på objektivitet. En objektiv kunskap om elevens
förmågor och prestationer var inte garanterad genom att använda skriftliga
provtekniker utan det kunde lika gärna vara en chimär. Snarare låg objektiviteten i en balans mellan skriftliga och muntliga bedömningstekniker. SÖ kritiserade utredningsexperternas resonemang om att helt avskaffa den muntliga
memoreringskontrollen som onyanserat. Den inlärning som skedde genom att
eleverna muntligt repeterade och rabblade fakta inför varandra och läraren
324
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kunde inte helt överlämnas åt eleverna att själva ombesörja. Det var inte realistiskt att överlåta detta till elevens eget omdöme, förmåga och egenansvar. När
lärare kontrollerade elevernas färdigheter via rabblande av memorerade fakta
kunde eleverna uppleva en motiverande inlärningsstimulans. SÖ förespråkade
därför tekniker för att observera och avgöra elevernas muntliga och verbala
förmågor som en del av lärarnas bedömningsansvar. 328
KÖY tillstyrkte GU:s förslag om nya provtekniker. De nya proven skulle
ställa diagnos på eleverna i undervisningssituationen och reduceras både till
antal och tidsmässig längd. 329 De skulle portioneras ut mer strategiskt, regelbundet och schematiskt. Proven ansågs vara hjälpmedel för lärare att observera
och bedöma elevernas kunskapsnivåer. Genom att användas i början av undervisningen, i mitten samt efter avslutat undervisningsmoment utvanns en säkrare och mer omfattande diagnos av elevens kunskap. Det underlättade den
tidsmässiga planeringen för lärarna och förbättrade upptäckten av eventuella
brister i den enskilde elevens kunskaper och färdigheter. Med regelbundet återkommande diagnosinslag skulle individens kunskapsutveckling effektiviseras
och handlade om att underlätta elevernas studiesituation genom en tydligare
reglerad och individuellt inriktad kunskapskontroll. 330
SÖ problematiserade GU:s förslag att systematiskt beskära gymnasiets
provverksamhet och att korta ned skrivningstiderna. Istället förordades en försiktig anpassning och möjlighet till förlängd skrivningstid. En homogen pedagogisk kontroll med standardiserade inslag gynnade inte per automatik den
enskilde eleven utan kunde också bli ensidig. 331
SAF drev en avvikande linje i fråga om provtekniker och förhör. Deras intresse var att säkra de urvalsgrundande och prognostiska kontrollteknikerna för
att hitta rätt studie- och yrkesbana åt eleverna. Med en så tillförlitlig värdemätare och vederhäftig kunskapskontroll som möjligt av elevernas reella duglighet
främjades arbetslivets intresse. SAF yrkade på rätten till användandet av olika
typer av anlags-, begåvnings- och studielämplighetstest som huvudsakliga kunskapskontrollerande tekniker. Den typen av kontrolltekniker var SAF ensamma
om att värna. De låg utanför gymnasiets organisation och utmanade skolans
och lärarkårens förmåga till bedömning. 332
LR argumenterade emot den provverksamhet som GU:s berättelse innehöll
med motiveringen om elevens bästa. Genom att behålla dagläxor, muntliga och
skriftliga förhör ökade möjligheten att kontinuerligt följa hela klassens och
elevens individuella utveckling. Detta riskerade att gå om intet med de nya fria328
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re arbetsformerna med enbart skriftliga prov- och förhörstekniker. Utredningsexperternas förslag kritiserades hårt. 333
”[N]edskärning av antalet skrivningar kan leda till att den enstaka skrivningens
betydelse blir för stor, i varje fall i elevens ögon.” 334

En reducering av antal förhör ansågs få effekten att skrivningarna fick alltför
stor tyngd och status. Eleverna riskerade att förstora upp ett enskilt provs proportioner och satte den enskilde eleven under onödigt hård psykisk press. Därför vore mer frekvent förekommande mindre provuppgifter att föredra. LR
satte större tilltro till varierade provtekniker med olika omfattning. Den tidsmässiga organiseringen och specifika utformning av tester gjordes således till
en fråga om elevernas psykiska välmående och mentala hälsa. Elevernas upplevda känslor och tankar inför provsituationerna var en viktig aspekt i motiveringen av vilka tekniker förkunskapskontroll som ansågs legitima. Det argumenterades emot GU:s moderna och demokratiska provorganisation av fler skäl än
elevens situation. Flera remissinstanser problematiserade provteknikerna som
en del av lärarnas yrkesutövning, vilket fokuseras i nästa avsnitt. 335

Makten över kunskapskontrollen - statscentralt provsystem eller lärarstyrd kunskapskontroll
Ansvaret för kunskapskontrollen och förhållandet mellan skolmyndighet, lärare
och andra samhällsföreträdare diskuterades. Därmed blev frågan om vem som
skulle avgöra kunskapsbedömningens utformning central. Det ställs i fokus i
detta avsnitt.
SÖ delade i huvudsak GU:s förslag om det centralt organiserade provsystemet, men påpekade att de centrala proven borde få bytas ut av en enskild
lärare om särskilda skäl angavs. 336 Tjänstemännen i TCO och elevorganisationen SECO ville däremot kraftigt begränsa lärarnas möjligheter att byta ut dessa
mot egna prov. 337 Även KÖY kritiserade SÖ:s förslag att lärare skulle få använda sig av andra prov än de centralt framtagna. Det ansågs inte som en självklarhet att lärarna självständigt fick bestämma över provteknikernas plats i undervisningen. Ett ställningstagande som gavs olika motiveringar. 338
LR accentuerade lärarnas behov av större inflytande över provverksamheten, krävde större insyn och ökad kännedom om de nya provens innehåll innan
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de utfärdades till eleverna. LR underströk vikten att provexempel på de centralt
utformade proven skulle skickas ut åtminstone ett år i förväg till alla lärare. 339
Man argumenterade även för att de standardiserade proven togs fram i mycket
god tid innan nya gymnasiet trädde i kraft. Eftersom provens betygsekvivalerande funktion var avgörande för en lyckad reform, var det oerhört angeläget
att provverksamheten påskyndades. Behovet av att standardiserade prov togs
fram i alla, eller åtminstone fler ämnen, ansågs ytterst viktigt. 340 KÖY problematiserade också förslaget om centrala prov i enbart vissa ämnen. De skapade
ojämn ämnesstatus med den oönskade effekten att den objektiva kvaliteten inte
kunde realiseras. Det skapade vidare problem för lärare att kunna jämföra vissa
ämnesbetyg inom årskullen. 341
Dessutom betvivlade LR att den individualiserade provorganiseringen nödvändigtvis underlättade lärares kunskapskontroll.
”[I]ndividuella arbetsuppgifter för eleven och grupparbeten ger läraren svårigheter att lika bekvämt följa elevens utveckling. Redovisningen blir mer omfattande
vid varje enskilt tillfälle, mer tids- och arbetskrävande än summan av enskilda
förhör. 342

Den inskränkte kraftigt lärarnas befogenheter att själva välja prov- och förhörstekniker. LR argumenterade för att bevara rätten till att snabbt diagnostisera
eleverna genom att sätta in skriftliga prov allt efter behov. Systematiska långläxor och betingsläsning behövde kompletteras av lärarstyrda skriftliga prov.
LR gillade emellertid förslaget att SÖ skulle organisera en försöksverksamhet
för kunskapskontroll och utarbeta provtyper. Det kunde vara till hjälp för lärarna. 343
LR kritiserade den nya provorganiseringen för omfattande krav på information, kurser och noggrant utarbetat studiematerial till varje lärare.
”ett mekaniskt rättningsarbete vid prov av testliknande art bör icke onödigtvis få
betunga läraren.” 344

LR ansåg det ytterst tveksamt om allt rättningsarbete underlättade för lärarkåren. LR uttryckte stor oro och ovilja mot de centrala rättningsmallar som föreslogs reglera rättningsarbetet. Det effektiviserade inte undervisningen, utan
skapade snarare standardiserade och rutinmässiga moment för lärarna. Lärarkåren skulle få ägna sig åt att administrera ett massrättningsarbete med hjälp av
entydiga svarsmallar istället för att undervisa och pröva elever individuellt med
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olika provtekniker. LR reagerade kraftfullt mot dessa så kallade hjälpmedel för
att garantera en rättvis bedömning av eleverna. Fler instanser gjorde motstånd
mot GU:s demokratisering av bedömningen och kunskapskontrollen. 345
LR varnade för den ökade arbetsbörda på lärarna med alla föreslagna bedömningsmoment. Lärarna befarades därigenom åläggas en vidsträckt och
mycket tidskrävande individuell handledning av eleverna. Lärarna skulle handleda specialarbetet genom att övervaka och därigenom registrera elevens individuella utveckling. 346 Även framtagandet av lämpliga uppgifter för varje elevs
specialarbete ansågs problematiskt. Därför krävde LR att SÖ skulle utveckla
vägledande arbetsmaterial för det krävande handlednings- och bedömningsarbetet för lärarna. LR argumenterade för att de individuella specialarbetena skulle räknas vid betygsättningen för att inte undergräva arbetets kunskapsmässiga
status och studiemotiverande effekt för såväl elever som lärare. 347
Samtidigt problematiserades lärarkåren med anledning av den nya bedömningsorganisationen.
”Visserligen är utredningen optimistisk beträffande verkningarna av standardprov och fortlöpande inspektion, men lärarnas omdöme kommer ändå att sättas
på svåra prov, varvid det allvarliga är att de i fall, då detta inte bestås, eleverna
kan komma att i svårigheter.” 348

SAF ifrågasatte lärarnas förmåga att kunna hantera de relativa betygen. Deras brister i bedömningshänseende ansågs vara till elevernas skada. Lärarnas
yrkesutövning ifrågasattes utifrån samhällsavnämarnas och eleverna intressen.
Avnämarna krävde betyg med den mest utförliga och sanningsenliga informationen elevernas förmågor vid anställningstillfällen. Det skulle betygsdokumenten förmedla om för att garantera framtida produktiva och ordningsamma arbetstagare. SAF betvivlade dock lärarna förmåga att realisera en sådan saklig
bedömning av eleverna. 349
Fler remissinstanser aktualiserade förhållandet mellan skolmyndighet och
lärarkåren i fråga om ansvaret för bedömningen. För att åstadkomma ett demokratiserat och individualiserat bedömningssystem uppfattades lärarnas yrkesutövning och inflytande över denna bedömning behöva förändras. Flertalet
instanser ansåg att det övergripande ansvaret för bedömningssystemets organisering och utformning lämpligen borde ligga hos SÖ. Samtidigt ville SAF öka
näringslivets och arbetsgivares inflytande över detta. Lärarkåren ifrågasattes
även i andra avseenden. Med betoningen på att skapa en demokratisk och individualiserad bedömning ställdes elevernas situation i fokus. Lärarnas yrkesut345
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övning och uppfattningar sattes på undantag i den politiska retoriken. Eftersom lärarna bedömde eleverna, kom de föreslagna förskjutningarna i bedömningssystemets organisering att beröra även detta förhållande. I nästa avsnitt
riktas fokus mot hur förändringar i maktförhållandet mellan lärarna och eleverna uppfattades.

Förändringar i maktförhållandet mellan lärare och elev
GU:s berättelse handlade om att avskaffa gamla traditionella och auktoritära
inslag som ordningsbetyg och slutexamensprov. 350 Maktförhållandet och fördelningen av ansvar mellan den statliga fackinspektionen och lärarkåren föreslogs bli organiserad till SÖ:s fördel. Reformförslagen innebar långtgående
förändringar för eleverna och lärarnas yrkesutövning i relation till eleverna. Det
aktualiserades av flera remissinstanser särskilt i fråga om bedömning. Det nya
systemet för bedömning lanserades som inkluderande och syftade till att underlätta elevernas skolsituation. Det beskrevs vara motsatsen till allt som en gammal traditionell och auktoritär kontroll av eleverna stod för och gav förändringen legitimitet.

En positiv och inspirerande kontroll av elever och lärare
SÖ ansåg att de gamla avslutningsbestämmelserna hade mycket negativ effekt.
”Överstyrelsen vill här understryka, att bestämmelser för intagning och examen
ofta kan på ett olyckligt sätt binda eleverna och därför bör så långt möjligt begränsas.” 351

Att underlätta skolgången för framtidens gymnasieelever var inte förenligt med
exkluderande examensregler. Tidigare examensprocedurer innebar en negativ
och hindrande styrning. Svåra inträdesprov, betygsspärrar, examensbestämmelser och de slutliga examensproven verkade exkluderande. SÖ tillstyrkte därför
ett positivt kontrollsystem för att motverka dessa olyckliga bedömningseffekter. 352 Med relativa betyg och centrala prov var slutexamensprocedurerna inte
längre motiverade och borde därför slopas. Remisstexten tillstyrkte GU:s examensförslag i stort. Kraven i den gamla examenskontrollen genom censorer
ansågs vara för låga och för snävt uppgiftsorienterade. 353
”Utredningen uppställer två berättigade krav på det kontrollsystem, som bör förekomma i gymnasiet. Dels skall det främja en likartad bedömning av eleverna i
skolor av samma typ och för särskilda årgångar, dels skall det vara positivt och
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verka inspirerande. Varken censorsinstitutionen vid de allmänna gymnasierna eller systemet med examensombud vid tekniska gymnasierna fylla dessa krav.”354

GU hade kritiserat den korta tiden för censorernas examensförhör, att antalet
förhörsämnen var för få för att tillgodose varje elev, att kontrollbesöken kom
för sent i utbildningen och att censorerna avlyssnade förhör i ämnen de inte
behärskade. En kritik som SÖ delade. 355 Beträffande examensförhörens längd
så problematiserades GU:s synsätt och medgav att:
”en betydande kontroll av eleverna och att censorerna med sin i regel vidare
överblick har goda möjligheter att bilda sig en uppfattning om vederbörande lärares betygssättning.” 356

Utredningsexperterna ansågs ha missuppfattat censorsinstitutionens förtjänstfulla kontroll av elevernas kunskaper och lärares bedömning. Censorssystemet
var inte utan brister, men institutionen hade haft förtroende under lång tid och
haft stöd hos avnämare och lärare. Därför borde kontrollinstansen och censorernas examensverksamhet behållas och fortgå med utökat antal censorer och
förlängd examensperiod. 357
Om fackinspektionen ersatte censorsinstitutionen, verkade SÖ för en förstärkning av SÖ:s inflytande i form av en positivt rådgivande och inspirerande
verksamhet. Man ville också förhindra den negativt laddade arbetsuppgiften
som ”betygskontrollör”, som sände ut fel signaler. Istället skulle den kunskapsförmedlande och rådgivande servicen till skolorna och lärarkåren göras framträdande. Det var inte önskvärt att tala om kontroll, utan snarare om ett positivt och inspirerande inspektionsorgan. Det var särskilt viktigt i relation till
lärarkåren. Lärarna fick inte uppleva det som en kontroll av deras yrkesutövning utan man eftersökte en mer lämplig beskrivning av SÖ:s framtida inspektörsverksamhet. Så motiverades också en expanderad, tätare och mer systematisk övervakning och granskning av lärares arbete och undervisning, bedömningssystemet och elevernas kunskaper. Såväl SÖ som GU talade för förskjutningar i den övervakande maktutövningen i ett nytt bedömningssystem. Relationen mellan den statliga skolmyndigheten, lärarna och eleverna ansågs behöva regleras i namn av positiv och inspirerande inspektion för lärare och elever.
Denna demokratisering och individualisering av den övervakande kontrollen
motiverades också på annat sätt. 358
Den statliga skolmyndigheten SÖ och GU var överens om att fackinspektionens nya kontrollsystem skulle positivt effektivisera kontrollen.
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”Denna torde få större möjligheter än censorsinstitutionen att genom sin kontinuerliga kontroll av betygsättningen på ett effektivt sätt främja de betygsekvivalerande åtgärderna.” 359

En rättvis kontroll skulle uppnås genom att vara bättre schemalagd och utspridd över tid istället för att ligga i slutet av termin eller årskurs. Förutom krav
på att ersätta censorernas övervakning och kunskapskontroll, skulle fackinspektionen tillhandahålla lärarna den betydande ämnesteoretiska och metodiska
rådgivningen. Lärarna skulle inspireras och få pedagogisk rådgivning av fackinspektörer som under året reste ut till gymnasieskolorna för att sprida sina objektiva expertkunskaper. Denna övervakande inspektion ansågs vara mer regelbunden och fortlöpande istället för vara en stickprovsliknande kontroll vid
terminsslut. Dessutom skulle fackinspektionens uppgifter ökas. Till kvalitetskontrollen av elevens kunskap, färdigheter och mognad lades också den undervisande och lärarrådgivande funktionen. Tillsynen skulle därmed inte vara ensidigt inriktad på att observera och bedöma eleverna. SÖ poängterade vikten av
att dess ansvarsområde omfattade även lärares situation och skolverksamheten
på ett övergripande plan. 360
SÖ motsatte sig dock GU beträffande avslutningsreglerna.
”Överstyrelsen ställer sig över huvud taget avvisande till en spärr. Att i en tid, då
man på olika sätt söker underlätta för tillträdet till universitet och högskolor,
spärra vägen till dessa för en viss fixerad del av de elever, som genomgått gymnasiet med fullständig studiekurs, finner överstyrelsen inte motiverat.” 361

Idén om en behörighetsgräns för inträde till universiteten menade man vore
högst olämpligt. Idealet om att slopa alla former av spärrar gällde tydligen inte i
fråga om allmän behörighet till högre studier. SÖ såg här en tydlig inkonsekvens i den annars positiva demokratiserande målsättningen att bredda gymnasiet. 362
Målsättningen att skapa förenklade utbildningsmöjligheter för större antal
elever diskuterades av flera remissinstanser. Genom positivt verkande avslutningsregler skulle en ökad resursslukande kvarsittning och förlängning av utbildningstiden inom de gymnasiala skolorna avhjälpas. LO drev också på i
denna fråga och ville förenhetliga bestämmelserna för slutbetygen. Behörighetskraven och intagningen till universitet och högskola skulle endast grundas
på slutbetyg från det treåriga gymnasiet. 363 Det innebar att de som hade läst ett
fjärde år på exempelvis teknisk studiekurs inte skulle ges högre meriter eller
företräde. Möjligen kunde de få titeln gymnasieingenjör. För LO var det alltså
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den genomgångna treåriga studiekursen som gav allmän behörighet till högre
utbildning. Valet av en längre studietid eller mer omfattande studiekurs skulle
inte längre tjäna som särskild merit för gymnasieeleverna. 364
KÖY ansåg det viktigt att förändra teknikerna för den avslutande kunskapskontrollen. I likhet med GU framhölls att de examinerande slutproven
och censorernas ekvivalerande uppgift sattes in alltför sent i utbildningen, vid
avslutningen. 365 Den jämförande examinationen borde löpa kontinuerligt under
hela studietiden för att sedan finkalibreras mot avslutningen. Kontrollen av
elevernas kunskaper kunde på detta sätt intensifieras och man kunde utvinna
ett mer detaljerat bedömningsunderlag av eleverna. KÖY förespråkade också
att de skriftliga centrala proven borde öka i omfattning. 366
Förslagen som ingick i GU:s berättelse om det nya förmodat demokratiska
och positivt verkande bedömnings- och kontrollsystem fick alltså stöd från
remissinstanser som SÖ och KÖY. Detta omtalades också som en effektivisering, utökning och finkalibrering av kontrollen. Uppfattningarna om demokratiseringen och individualiseringen av gymnasieskolans kunskapskontrollsystem
innebar även att en utökad kontroll och mer ingående inspektion av elevernas
såväl som lärarnas skolsituation anammades. Förändringen av lärarnas yrkesutövning gick fördenskull inte oemotsagd. Bland annat var det lärarna i LR som
motsatte sig förändringar av kontrollen.

Motstånd mot den förändrade kontrollen
SAF krävde att kontrollmomenten vid avslutningen var enhetliga över hela
landet. Det motiverades med den enskilde elevens rättvisa bedömning. Det
innebar att dokumentationen i termer som underkänd och godkänd borde behållas i slutbetygen. Annars blev kontrollen av elevernas kunskapsnivåer och
personliga mognad otydlig och orättvis. Vidare försvårade man för företag och
näringsidkare genom högre krav på avnämares kontroll av arbetssökandes avgångsbetyg. Om kontrollen förändrades enligt GU:s direktiv krävdes mycket
utförligare och tillförlitligare information om kunskapskontrollens innebörder.
Problemet aktualiserade även frågan om att censorerna vanligen hämtades från
näringslivet inom SAF:s sfär. Näringslivets företrädare ansågs gå miste om
inflytande över examenskontrollen till SAF:s nackdel. 367
LR argumenterade mot GU:s reform av kunskapskontrollen och menade
att den var huvudlös. Man ansåg att det var absolut nödvändigt med ett fast-
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ställt reglemente och kvalitetsspärrar för elevernas gymnasieexamen. Därför
yrkade man på fortsatt utredning av examensväsendet. 368
Särskilt framträdande blev LR:s motstånd beträffande idén att slopa den
etablerade censorsinstitutionen. Om en ny fackinspektion tog över censorsinstitutionens uppgifter och kontakt med samhällsavnämare påverkade det även
lärarnas relation till avnämarna. 369 Det skulle direkt påverka lärarnas arbetssituation och bedömningsuppgifter. Man ifrågasatte därför om en renodlad fackinspektion och centrala prov i fåtalet ämnen verkligen kunde ersätta studentexamen. 370
LR försökte vinna gehör för censorskollegiets förslag på examensväsende
och censorsorganisation. 371 Mot GU:s vetande argumenterade LR för ökat
antal censorer och bibehållen examensordning. Samtidigt garderade man sig
mot censorsinstitutionens eventuella avskaffande. LR stred för en bibehållen
gymnasiekvalitet vilket krävde samhällets och lärarnas odelade förtroende för
examensbestämmelserna. Det kunde endast uppnås med en ändamålsenlig
organisation under en sakkunnig ledning i censorsinstitutionen. 372 Det var nödvändigt att denna organisation var utformade efter lärarnas önskemål så att:
”lärarpersonalen uppfattar den som ett stöd och en service mera än en kontroll
och ingripande från en överordnad myndighet.” 373

SÖ:s fackinspektion ansågs bli en byråkratisk förmyndarorganisation i avsaknad av kontakt med både skolans och arbetslivets verklighet. Risken var påtaglig att inspektionen endast övervakade och kontrollerade lärarkåren istället för
att stödja och serva den. Det vore högst olyckligt om lärarkårens bedömningsoch examinationsuppdrag beskars och reglerades centralt på ett sådant sätt. 374
Därför skulle fackinspektionens besök och kontrollverksamhet av undervisningen och betygsättningen aviseras regelmässigt. Annars skulle besökens tidpunkt påverka och styra lärarnas undervisning. Inspektionen skulle också upprätthålla kontakt med lärare och undervisningsgrupper inom ämnena, vilket
förutsatte att de inte gjordes oannonserade. 375 LR ville begränsa SÖ:s inflytande över lärarkåren bl.a. genom att:
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”inspektionsberättelsen i dess helhet blir tillgänglig för lärarna vid vederbörande
skola.” 376

LR värnade således inflytande över och insyn i de nya fackinspektörernas kontrollrapporter och omdömen om skolor och lärare genom att göra de offentliga
för lärarna. På så sätt skulle inspektionens inriktning och arbetsuppgifter tydligt
regleras. Motstridiga uppfattningar mellan inflytandet av läroverkslärarnas fack
LR och skolmyndigheten SÖ gjordes synliga i fråga om ansvaret för bedömnings- och kontrollsystemet. 377

Sammanfattande analys – ett nytt bedömningssystem och en
förändrad maktutövning
Syftet med kapitlet var att analysera hur berättelsen om det nya gymnasiets
bedömningssystem togs emot och gjordes till föremål för en definitionskamp
mellan olika samhällsföreträdare. GU:s berättelse gav anledning till meningsmotsättningar och uppfattningar som olika samhällsföreträdare positionerade
sig emot. Sixten Marklund har tidigare beskrivit att denna politiska process i
praktiken redan var given från början med anledning av en uppnådd kompromiss i samband med grundskolereformen. Det var ett ”paradexempel” på hur
skolreformer går till under gynnsamma omständigheter och reformarbetet
uppvisade en enorm utredningseffektivitet. Även om remissyttranden framförde kritiska synpunkter i sakfrågor så stod sig reformförslaget mycket väl mot
alla invändningar. Denna demokratiutveckling var i det avseendet oundviklig
och nödvändig, enligt Marklund. 378
Mot bakgrund av hur samhällsföreträdare reagerade på GU:s reformberättelse är inte Marklunds tolkning uttömmande. Berättelsen om demokratiseringen av bedömningssystemet framstår således inte som på förhand given och
möttes inte av en total samsyn. Den stötte på tydligt motstånd.
Remissinstansernas framställningar innehöll meningsskillnader och definitionskamp. Inte minst mellan lärarkåren och den statliga skolmyndigheten SÖ
som uppfattade bedömningsansvaret på olika sätt. Legitimiteten i bedömningsmodeller, bedömningstekniker och bedömningens objekt aktualiserades
också. Vem som slutgiltigt skulle få definiera elevadministrationen ifrågasattes
också. Förutom att lärarna gick emot SÖ:s fackinspektörer, argumenterade
SAF för ökat inflytande över det moderna gymnasiets kontrollsystem.
Den politiska processen omkring bedömningssystemets utformning innehöll två olika sätt att beskriva hanteringen av nationens ungdomar. Det låg väl i
linje med de två olika mönster för bedömning som GU hade framställt. Betygen och bedömningen associerades av företrädare för LO och SÖ till ett nega376
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tivt sorterande och repressivt exkluderande studieväsende som fungerat uteslutande för det stora flertalet av ungdomarna. Detta medan exempelvis LR och
SAF inte alls ansåg att bedömningen var orättvis eller negativt uteslutande.
Remissvaren om framtidens bedömningssystem ställde frågan om de uteslutande och inneslutande funktionerna på sin spets. Skulle de olika delarna av
bedömningssystemet, de olika provteknikerna och formerna för studiernas
avslutning handla om att underlätta och möjliggöra allas gymnasieutbildning
eller kunde de i vissa fall tillåtas att hindra gymnasiala studier för delar av ungdomspopulationen. Detta motiverades på olika grunder och olika positioner
tillskrevs lärare och elever i förhållande till statsmakten utifrån hur det rådande
bedömningssystemet definierades.
LO gav starkt stöd till den berättelse som gymnasieutredningens experter
skapade om den inkluderande och enhetliga bedömningsmodellen. Enhetlighet
genom lika inträdes- och bedömningsvillkor var den enda vägen framåt för att
möjliggöra ökad utbildning för socialt och regionalt eftersatta ungdomsgrupper. Därigenom skulle man på sikt komma åt den sociala snedrekryteringen
och öka rättvisan i hela det svenska samhället. Denna enhetliga linje drev LO
även beträffande bedömning av elevers uppförande. Det var inte förenligt med
demokratiska värden att betygsätta elevbeteende. Istället ville man i likhet med
GU ta ett vidare grepp om elevers totala skolsituation och hjälpa eleverna genom den nya elevvården. Det var ett långt effektivare system uppbyggt kring
ett mer demokratiskt tillvägagångssätt för att vägleda och hjälpa eleverna, enligt
både GU och LO. Bedömningen av eleverna skulle i så måtto endast omfatta
elevens kunskaper och intellektuella färdigheter och inte tillåtas utfärda klander
över den enskildes beteende eller uppvisade moraliska ordning. De enstaka fall
av bristande disciplin som kunde bli aktuella ansågs behöva bemötas med stöd,
vägledning och elevvårdande verksamhet.
SÖ sökte att balansera upp GU:s berättelse, som man i vissa delar, menade
var alltför progressiv, utopisk och långtgående. Exempelvis gällde det förslaget
att avskaffa muntliga förhör och testtekniker, att enbart använda standardiserade skriftliga och centrala prov för att skapa ett demokratiserat, individualiserat
och vetenskapligt objektivt gymnasium. Det var inte nödvändigtvis fallet att
objektivitet uppnåddes enbart genom skriftliga bedömningstekniker. SÖ kritiserade samtidigt utredningen för att kompromissa ifråga om betygsspärrar för
inträde till högre studier. I konsekvensens namn borde man avskaffa alla sorterande spärrar inom gymnasiet och inte ställa upp nya hinder för kommande
generationer. Det ansågs inte förenligt med den långtgående inkluderande tanke som i övrigt bar upp GU:s berättelse.
SÖ var inte odelat positiv till berättelsens inslag om att slopa censorsorganisationen för den slutliga examenskontrollen. GU ansågs ha missat censorernas förtjänst som sedan länge åtnjutit lärares, föräldrars och avnämares förtroende. Något som var viktigt för reformens framgång. Däremot delade SÖ tankarna om den nya centrala provverksamhetens positiva och inspirerande kon114

trollorganisation och övergripande ansvar för bedömningsorganisationen i det
nya gymnasiet. Däri låg förslag om att vidga SÖ:s inflytande över bedömningen
av elever och lärare.
SÖ ville också begränsa lärarkollegiesamtalens betydelse för uppflyttning
och kvarsittning inom gymnasiet. Denna administration riskerade att betunga
lärarnas arbete och ineffektivisera hela bedömningssystemet. SÖ ville istället
öka elevernas inflytande och valmöjligheter genom att låta eleven själv få avgöra om fortsatta studier istället för att göra det till lärarkollegiets beslut.
Läroverkslärarna i LR, var den mest kritiska opponenten till utredningens
berättelse och avfärdade de två polariserade bedömningsmodellerna. Man motsatte sig på flera punkter de förment progressiva förslagen om inkluderande
och underlättande åtgärder för eleverna. LR:s motstånd handlade i långa stycken om att hävda lärarkårens autonomi och rätt att utöva sin profession kontra
SÖ:s och andra intressenters ökade inflytande över elever och lärare. LR argumenterade för det svenska gymnasiets kvalitet gentemot GU:s systematiskt
sänkta kunskapskrav och utbildningsstandard för eleverna. Så beskrevs det nya
relativa och det gamla absoluta betyget. GU ansågs ha kalkylerat alltför optimistiskt och visade en alltför stor tilltro till elevernas ökade mognad och kunskapsmässiga förmågor till lärarnas nackdel.
LR kritiserade GU:s förment vetenskapligt objektiva bedömning genom relativa betyg och nya skriftliga provtekniker. Kritiken delade man i viss utsträckning med SÖ. GU:s definition av objektivitetsanspråk ifrågasattes och
delades inte av alla samhällsföreträdare. SAF framhöll ett alternativt synsätt på
hur en vetenskapligt vederhäftig och objektiv bedömning av en elevs förmågor
skulle garanteras. SAF såg helst att personlighets- och anlagstest användes för
att objektivt utröna om elevers förmågor och potentiella lämplighet för studier
och arbete.
Enligt LR:s utsago avsåg GU att reducera lärarkårens befogenheter och
värdering av undervisningens och bedömningens utformning. Inte minst uppfattades GU:s förslag att reglera lärarnas egenutformade muntliga prov- och
förhörstekniker på det sättet. Samtidigt värjde sig LR mot att GU skulle överösa lärare med onödigt, administrativt arbete och stjäla dyrbar tid och energi
från det pedagogiska uppdraget. GU:s berättelse tog ställning för elevernas
skolsituation och studieintressen. Den skulle genomdrivas på bekostnad av
berättelseinslag som lärarnas yrkesutövningsansvar, frihet och kompetens att
bedöma elevernas kunskaper. LR kritiserade tillika GU för att vilja avskaffa
censorerna och ersätta dem med SÖ:s egna fackinspektörer. De saknade nämligen den nära kontakten till arbetslivet och skolan som LR upparbetat. LR
uppfattade detta som ett sätt att byråkratiskt reglera och övervaka lärarnas arbete.
SAF bidrog också till GU:s ifrågasättande av lärarkåren, inte minst i namn
av elevernas skolsituation. Lärarkårens befogenheter ansågs för stora och de
saknade förmågan att hantera det nya gymnasiet demokratiska mål. SAF gjorde
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också tydliga anspråk på att föra elevernas talan och elevernas situation gentemot lärarkårens. SAF var samtidigt kritisk mot GU:s generösa gymnasieintagning som riskerade att locka in alltför många elever till teoretiska gymnasiestudier och skapa brist på potentiell arbetskraft. SAF kritiserade den föreslagna
examensorganisationen under SÖ-byråkratins ledning. SÖ:s fackmän ansågs
ersätta censorerna som ofta kom från SAF och näringslivet enligt det gamla
examensväsendets system för övervakning och kunskapskontroll.
Bedömningsproblematiken artikulerades även som en fråga om hur den
pedagogiska bedömningen och relationen mellan lärarna och eleverna skulle
definieras. Åsiktsskillnaderna om gymnasiets och lärarkårens bedömningsmönster rymde även aspekter av maktutövning gentemot eleverna, hur denna
maktrelation såg ut och ansågs vara i behov av förändring. GU:s berättelse
underströk ett behov av att övervaka lärarkåren genom att reglera dess lärarutövning genom tätare beroende till den centrala skolmyndigheten. Genom att
flytta och sprida bedömningsansvaret till SÖ och förändra organisationen för
bedömningssystemet, skulle dessa lärar-elevrelationer utjämnas demokratiskt.
Det var med elevernas intressen och bästa för ögonen. Utvecklingen skulle
sedan säkras under statligt överinseende av en mer vetenskapligt objektiv, neutral och centralt organiserad inspektionsverksamhet än tidigare. Den övervakande maktutövningen riktad mot lärarna skulle därmed också öka. Så lydde
den dominerande berättelsen.
Sett i ljuset av Foucaults perspektiv på det moderna samhällets utveckling
kan skapandet av berättelsen om betyg och bedömning i skolpolitiken också
bära andra dimensioner. Tanken på att demokratisera och vetenskapliggöra den
övervakning av eleverna i det gamla bedömningssystemet, åtföljdes också av en
ökad kontroll och enhetlig övervakning av lärarkåren yrkesutövning och befogenheter. I det avseendet utvidgades och expanderade den normerande bedömningen av lärarnas relation till eleverna. Samtidigt som bedömningens fokus smalnade av genom att delvis utelämna betygsättning på elevers moraliska
ordning och uppförande, så ökade den övervakande bedömningen av individens kunskaper genom att utformas efter ett mer tidsmässigt regelbundet och
utspritt system. Dessutom skulle bedömningen utvidgas till att omfatta större
antal av nationens ungdomar vilket samtidigt innebar att det statliga ansvaret
och tillsynen över befolkningen skulle stärkas. Fler individer inneslöts i gymnasiets enhetliga bedömningssystem och underställde deras elevbeteende ett mer
enhetligt normerande mönster. Den berättelse som skapades om bedömningssystemets demokratiska omvandling var i det avseendet betydande för hur en
förståelse för den moderne elevens och lärarens individualitet gavs uttryck. 379
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För att förstå de innebörder som på olika sätt tillskrevs demokratiseringen
och individualiseringen av bedömningssystemet under 1960-talet, behöver analysen fördjupas. GU:s berättelse om gymnasiet och bedömningssystemets bäddades in i ett modernt demokratiserings- och individualiseringsperspektiv. Men
som analysen har tydliggjort innebar detta att maktutövningen i och över gymnasiet inte enbart delades och avtog. Den förändrades i vissa fall till och med
vidgades och inbegrep nya maktrelationer. Fler aspekter av den skolpolitiska
processen behöver ringas in för att förstå hur relationen mellan lärare och elever ansågs vara i behov av förändring och gjordes till föremål för politisk
kamp. Därför handlar nästa kapitel om riksdagens behandling av bedömningssystemet, och administrering av elever och lärare och definitionsmakten över
gymnasiets bedömningssystem.
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Kapitel 4
Berättelsen om det moderna bedömningssystemet
förankras
I föregående kapitel analyserades hur den berättelse som Gymnasieutredningen skapade problematiserades av olika samhällsföreträdare. Motståndet
mot berättelsen blev tydligt på några punkter bland ett par olika remissinstanser. Konflikten mellan de olika samhällsföreträdarna och hur de inbördes förhöll sig till GU:s berättelse gällde förhållandet mellan statsmakten och lärarna,
och maktrelationen mellan lärarna och eleverna och hur den skulle organiseras
med hjälp av olika bedömningstekniker.
Trots motståndet från LR, dagspresskribenter och några remissinstanser så
fick berättelsen förankring hos partipolitiska företrädare. GU:s perspektiv återkom i dessa inlägg och den utbildningsmässiga situationen framställdes på ett
sätt som gav tydligt eko åt GU:s berättelse om demokratisering och individualisering av nya gymnasiet. Detta kapitel fokuserar hur politiker på nationell nivå
förhöll sig till Gymnasieutredningens berättelse.
Därför analyseras de politiska aktörerna som i motioner och riksdagsdebatter positionerade sig till bedömningssystemets omvandling, vari deras kritik
bestod samt hur reformförslaget erkändes. Även frågan om hur konsensus om
berättelsen skapades, vilka moment som införlivades respektive uteslöts i riksdagsdebatten. Det vill säga moment som förhållandet mellan statsmakten och
lärarkåren, hur relationen mellan lärarna och eleverna skulle organiseras i det
nya gymnasiets bedömning och de mest lämpade bedömningsteknikerna.
Analysen bygger på riksdagstrycket i samband med gymnasiereformen
1964. Registret har genomsökts med fokus på alla motioner, utskottsutlåtanden
och debattprotokoll från riksdagens båda kammare med diskussioner och frågor som rörde bedömning och betyg. Mestadels var det motioner från enskilda
ledamöter och partimotioner samt den partipolitiska debatten mellan riksdagsledamöter i båda kamrarna. Urvalet är baserat på om motioner, debattinlägg
och frågor behandlade det gymnasiala skolväsendets förändring, bedömningens
och betygens organisering.
Kapitlets disposition består av tre avsnitt. Det första behandlar hur den
parlamentariska hegemonin gjordes synlig i riksdagsdebatten. Därefter följer ett
avsnitt om hur GU:s berättelse förankras i uppgörelse med det gamla bedömningsväsendet och motiverar det moderna bedömningssystemet. Det tredje
avsnittet behandlar hur reformens motståndare och kritiker utmanövreras i
riksdagsdebatten. Därefter följer en sammanfattande analys.
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En dominerande berättelse om bedömning synliggörs
När utredningsförslaget lagts fram och remissinstanserna yttrat sig, fick GU:s
huvudsekreterare Lennart Sandgren uppdraget att sammanställa svaren och
författa propositionstexten under ecklesiastikdepartementschefen Ragnar
Edenmans ledning. Propositionen omfattade över 600 sidor med hemställan
till riksdagen i 21 punkter. Allt skulle riksdagsledamöterna läsa och behandla
innan beslut fattades efter riksdagsdebatten i båda kammarna. 380
Propositionen fick ett antal motioner, varav flera partimotioner. Den flitigaste motionären var Blenda Ljungberg (h), som reserverade sig på 26 av 99
punkter, tätt följd av andra högerledamöter.
Kommunisternas motion i andra kammaren skilde sig från de flesta andra
partimotionerna. Kommunisterna motsatte sig en statlig byråkratisk kunskapskontroll av en ny gymnasieinspektion inom SÖ. Den ansågs oväsentlig utan en
egentlig uppgift att fylla. Istället ville man inrätta en konsulentverksamhet som
stöd och hjälp åt lärarkåren och skolornas fortbildning av lärare. 381
Högerpartiets motion stack ut i jämförelse med de övriga på grund av omfång och kritiska synpunkter. Motionens 31 sidor bestod i 26 ändringsförslag.
Huvudsakligen ville högern behålla det absoluta betyget och befintliga bestämmelser för flyttning till högre klass. Högern ville tillsätta en utredning för
att belysa för- och nackdelar med absolut respektive relativ betygsättning. Man
ville att enbart betygen i kommunikations- och orienteringsämnen skulle vara
avgörande för inträde i gymnasium och att betygen i svenska, moderna språk
och matematik därför skulle fördubblas. Högern motionerade för betygsspärr
380
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planering för 1960-talets utbyggnad, övergång och införande av nya gymnasiet och fackskolan. Riksdagen skulle besluta om föreslagna befattningar, anställnings- och lönevillkor
och inrätta en gymnasieinspektion inom SÖ, den centrala verksamhet för provkonstruktion,
utprövning, framställning och distribution av skolväsendets prov. Godkänna grunderna för
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kostnader mellan stat och kommuner. Slutligen skulle riksdagen bemyndiga Kungl. Maj:t
att utfärda bestämmelser och föreskrifter, fatta beslut och åtgärder enligt departementets
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Kommunisternas motion i 2:a kammaren, nr.1060, (1964) undertecknad av C.-H. Hermansson, Hilding Hagberg, Helmer Holmberg, Henning Nilsson och Gunvor Ryding.
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och studentexamen baserad på gängse examinationsförfarande och censorsinstitution. 382
I vanlig ordning tillsattes ett särskilt utskott i riksdagen för gymnasiereformen efter det att propositionen lades den 27 oktober 1964. Utskottet sammanställde reformförslaget och riksdagsmotionerna under ledning av ordförande
socialdemokraten Emil Näsström och gymnasieutredningens huvudsekreterare
tillika undervisningsrådet i SÖ, Lennart Sandgren. Redan den 1 december 1964
hade de författat och lagt fram ett 268 sidors utlåtande i hemställan om riksdagsbeslut på 99 punkter. Riksdagsledamöterna gavs endast en dryg vecka att
förbereda sig för beslut. Det ansågs av bland andra Sixten Marklund ha varit en
mycket kort förberedelsetid i höstriksdagens kanske viktigaste fråga om det nya
gymnasiet. Ledamöterna ägnade sedan tre dagar i riksdagen åt reformpropositionen, vilket däremot är en ovanligt lång debatt i modern riksdagshistoria. Mot
bakgrund av detta blev diskussionen utdragen och den politiska processen kritiserad. 383

Ett samlat partipolitiskt underkännande av reformprocessen tystas ned
En bred kritik över partigränserna riktades mot det hastiga genomförandet.
Debatten inleddes med att utskottsordföranden, Näsström (s), kritiserade processen och beslutsgången. Folkpartisten Källqvist anmärkte på den mycket
knappa tiden och den forcerade bearbetningen av särskilda utskottets omfångsrika utlåtande. 384 Kaijser från högerpartiet poängterade det felaktiga i att GU:s
sekreterare i så stor utsträckning hade fört departementschefens penna med
konsekvensen att reformförslagets innehåll och ordval var så lika utskottets
instämmande reformförslag. 385 Utskottssekreteraren kritiserades för sin behandling av ärendet alltifrån:
382
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”gymnasieutredningens tillkomst över departementalbehandlingen fram till utskottets utlåtande”. 386

Kritikerna saknade en allsidig behandling i riksdagen. Kaijser beskyllde utredningen, departementschefen och utskottet för ett partiskt och ickeparlamentariskt förfarande och att GU:s huvudsekreterare och departementschefen fått för stort politiskt inflytande. Kritiken fick stort medhåll och beklagades av ett flertal socialdemokrater och företrädare från centerpartiet och
kommunisterna. 387 Larsson (cp) beklagade att inte en större samsyn och samling omkring hela reformförslaget hade uppnåtts, vilket var orsakat av den stora tidspressen i beslutsprocessen. Adolfsson (skp) med flera kommunister kritiserade skarpt departementets och utskottets reformförslag och det faktum att
kommunisterna blivit helt utestängda från den politiska processen och därmed
från att säga sin mening. 388 De kritiserade vidare att ingen fortlöpande information eller insyn i expertkommitténs förslag och inriktning förmedlats till politiska partiföreträdare och fackliga organisationer annat än det kommittéordföranden spred. 389 Hermansson (skp) påkallade bristen att enskilda motionärer
saknade möjlighet att påverka reformens slutliga utformning. Denna kritik mot
möjligheten att bidra till reformen hördes även i andra kammaren. 390 Nordstrandh (h) kritiserade behandlingen av höstriksdagens största fråga som förhastad. Den var ”ett skolexempel på hur en stor reform inte får drivas fram i
slutskedet” 391
Den var en bred partipolitisk uppslutning bakom kritiken av politiska processen. Men kritiken tog sig även andra uttryck.

Några bedömningsfrågor tabueras och negligeras
När bedömning fördes på tal i riksdagen väcktes en märkbar irritation och
missnöje hos reformföreträdarna. Ljungberg (h) drog slutsatsen att vissa frågor
386
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var oantastliga och att bevisbördan i betygs- och examensfrågor lades helt på
oppositionen. Det var småaktigt och anstod inte ett demokratiskt förfarande
och bemötande av kritiska synpunkter. Gymnasieutredningens och de drivande
riksdagsledamöternas debatteknik följde den ”gamla pedagogikens inlärningskonst” med ständig återupprepning av idéer som utan ifrågasättande skulle
accepteras. Därmed tystades reformalternativen effektivt ned. Några exempel
på frågor som hon menade blev marginaliserade var normalstudietiden, det
relativa betyget och examensfriheten vilka helt eller delvis exkluderades. Bevisbördan i dessa frågor ansågs läggas helt på de som företrädde den alternativa
uppfattningen trots att det nya bedömningssystemet var helt oprövat. 392 Kritiken klingade dock ohörd.
Skårman (fp) hävdade att alla betygssystem hade sina brister och att betygssättningen därför istället borde anpassas till europeiska förhållanden, vilket inte
hade övervägts av GU. Skårman talade för ett enhetligt utformat slutbetyg efter
en internationell modell för att möjliggöra för framtida gymnasister att studera
ute i Europa. 393
Även Adolfssons (skp) kritik mot utskottsmajoritetens reformförslag lämnades utanför diskussionen. Däri kritiserades det nya gymnasiet för att inte alls
ge lika utbildningsmöjligheter för alla ungdomar oavsett ekonomisk och kulturell bakgrund. Adolfsson var också mycket tveksam till socialdemokraternas
vision av framtidsutvecklingen. Adolfsson beklagade utredningens retorik beträffande intagningen. Nu ansågs mängder av ungdomar alltjämt utestängas
från gymnasiestudier. Om utredningen hade vågat gå längre hade möjligheten
att forma ett helt sammanhållet och rättvist skolväsende kunnat uppnås. 394
GU och utskottet hade föreslagit att man skulle slopa betygsättning på elevernas uppförande och ordning. I riksdagen diskuterades aldrig detta. Däremot
framfördes elevernas uppförande och disciplin mer allmänt och knöts till den
föreslagna samarbets- eller disciplinnämnden för att komma till rätta med disciplinärenden inom elevvården. Socialdemokraten Näsström förde upp den
bristande ordningen i gymnasiet och föreslog disciplinnämnderna som lösning.
Samtidigt påstod han att problemet inte borde existera i frivilliga skolor där
föräldrarna satt sina barn av fritt val. Trots Näsströms förhoppningar om samarbetsnämnderna, var han inte övertygad om åtgärdens förträfflighet utan betonade vikten av att daghem och lekskolor skulle rätta till barnens uppförande
innan skolstart. Näsström antydde också vikten av den avslutande examen för
elevernas ordning, men gick aldrig in på det i debatten. 395
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Andersson (cp) som i övrigt lovordade utskottsförslaget kritiserade det för
att ignorera den bristande disciplinen och uppförandet i gymnasiet. Andersson
gick emot utskottet och angav kristendomens etik och moral som lösningen i
egenskap av en gammal väl beprövad tradition i gamla skolan. Borttagandet av
traditionella inslag hängde samman med bristande ordning och disciplin. Förslaget att ordnings- och uppförandebetyget skulle slopas menade Andersson
var ett tecken på att disciplinen inte togs på allvar i riksdagen. 396
Långt in i debatten fick Kilsmo (fp) ordet och beklagade hur han fick tala
inför tomma stolar om elevers ordning och disciplin. 397
”Såväl gymnasieutredningen som departementschefen och utskottet har haft en
mycket optimistisk uppfattning i fråga om möjligheterna att kunna rätta till den
disciplinlöshet som utmärker skolan.” 398

Kilsmo ville diskutera den bristande disciplinen i gymnasiet och beklagade att
frågan hade tystats ned. Utredningsförslagets alltför optimistiska syn på eleverna var ett negligerande av disciplinproblemen. Man tycktes tro att gymnasiet
skulle bli en rehabiliteringsanstalt. Bristerna i elevuppträdandet skulle inte lösas
med nya samarbetsnämnder och elevvård. Kilsmo konstaterade att problemet
delvis var att läraren saknade förutsättningar att skapa disciplin och efterlyste
därför sådana medel. Ett sådant var ordnings- och uppförandebetyget som
utskottet ville avskaffa. Att en rektor hade befogenhet att avskilja elever från
skolan var en för hård och svårgenomförbar sanktion och rektorerna var alltför
rädda för detta. Kilsmo ställde sig klart på lärarkårens sida. De hade utsatts för
ett hårt sadistiskt förtryck genom elevernas galenskaper såväl som att rektorerna avkrävdes att hålla ordning på omöjliga elevgrupper trots att lämpliga disciplinmedel inte tillgodosågs dem. Vilket inte hade tagits tillräcklig hänsyn till. 399
Skårman (fp) argumenterade för att samarbetsnämnderna för disciplinärenden borde ha målsmannarepresentanter som medborgarvittnen, eftersom denna grupp av medborgare i större utsträckning än någon annan grupp ”intresserade sig både för hur eleverna uppför sig och behandlas i skolan”. 400
Samarbetsnämndernas auktoritet och legitimitet skulle vara väl betjänt av
detta. Källstad (fp) betygade att det rådde enighet bland de borgerliga oppositionspartierna i fråga om detta krav i ordnings- och disciplinfrågor. Tros att
dessa frågor om elevers ordning och uppförande utelämnades eller aldrig diskuterades i riksdagen blev några andra frågor omkring bedömning föremål för
mer öppna motsättningar. 401
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Uppgörelsen med den gamla skolans bedömning
Riksdagsdebatten tydliggjorde motsättningar om olika bedömningstekniker,
hur man hanterade eleverna ifråga om bedömning, hur bedömningen skulle
vara organiserad samt vems ansvar den ansågs vara. Centralt för den debatten
blev hur man förhöll sig till bedömningen i det gamla skolväsendet.

Bedömning för att hindra eller tillvarata individen
Bedömningen diskuterades flitigt i riksdagens båda kammare. Analysen av riksdagsdebatten synliggjorde vilken berättelse om bedömning som blev hegemonisk. Motsättningarna som blev synliga var personliga åsiktsskillnader, partilinjer, samsyn över parti- och blockgränser och kompromissvilja. De mest kritiska
synpunkterna rörde de frågor som står i avhandlingens fokus; bedömningssystemets utformning, bedömningsverksamhetens ansvar och bedömningens
innebörder. 402
Myrdal (s) argumenterade mot att göra ett urval mellan eleverna baserat på
betyg. Detta var endast en tillfällig kompromisslösning och
”ett förhållande som så småningom skall kunna bortarbeta sig själv när vi når
fram till den mer förståendefulla inställningen till vad de olika skolorna bjuder
och fordrar.” 403

Myrdal drev således en radikalare linje i fråga om betygsurval än reformförslaget och menade att betyg som urvalsgrund skulle bli överflödigt i framtidens
samhälle. Myrdal polemiserade mot högern som ville permanenta parallellskolans gymnasium som en ”finskola” baserat på sorterande betyg och examen.
Enligt egen utsago delade hon tolkningen med utskottsmajoriteten. Wallmark
(h) hävdade emellertid att Myrdals ungdomsskola byggde på rena framtidsspekulationer utan förankring i fakta och verklighet. 404
Wedén (fp) tog avstånd från idén om betyg som att godkänna och underkänna gymnasieungdomarna. Detta inslag hade utredningsförslaget tagit alldeles för lätt på med enorma konsekvenser som följd. Wedén hävdade att underkännande beseglade ungdomars framtid och fortsatta livsöde i ett ögonblick
och sorterade ungdomarna fram till rätt utbildning och yrke med hjälp av betyg. Wedén och flera folkpartister ifrågasatte därför också utredningens argument om betygens positiva innebörd för gymnasieungdomarna själva. Det fö402
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reslagna nya betygssystemet tenderade också att styra ungdomarnas liv alltför
starkt genom att dela upp och fördela ungdomsårskullen i en godkänd och en
underkänd ungdomsgrupp. Wedén önskade istället ett mycket mer generöst
bemötande i gymnasiets administration av ungdomarna och efterfrågade därför
nya bedömningstekniker. 405
”Dock förefaller det mig, som om enbart ett betygstänkande är uteslutande
tveksamt och i många fall diskutabelt. Å andra sidan anvisa nya vägar och nya
uttagningsinstrument har hittills inte visat sig vara så enkelt.” 406

Wedén var kritisk till att de nya betygen verkligen skulle lyckas bli de positiva
instrument för demokratiseringen av gymnasiet som GU förespeglat. 407
Högerpartisten Kaijser å sin sida var mycket skeptisk till att gymnasiets inträdeskrav baserades på relativa betyg. Det var på grund av att det:
”inte av betygen omedelbart framgår om en prestation är godtagbar eller
inte”. 408

Kaijser avfärdade därför förslaget att slopa det godkännande och underkännande momentet och de specificerade kraven för avgång. Det underströk bara
de relativa betygens oklara värde och funktion. Det innebar att gymnasieelever
i praktiken kunde få titeln fackskoleingenjör utan att ha uppnått en viss fixerad
betygsgräns och trots väldiga kunskapsluckor. Därmed legitimerades en fortgående sänkning av elevernas kunskapsstandard, utan att egentligen urskilja den
och göra den observerbar. För elevernas medelbetyg skulle ju alltid vara detsamma. Relativa betygsregler var för svåra att tillämpa på arbetsmarknaden och
omöjliggjorde en jämförelse av betygsspridningen mellan årskullarna. Relativa
betyg synliggjorde över huvud taget inte elevens tillägnade kunskaper. 409
Palme (s) kritiserade högerns vilja att upprätta tydliga och specifika kvalifikationskrav för gymnasiestudier. Det skulle enbart hindra och försvåra för
ungdomarna genom att ställa dem inför ”ett val till en återvändsgränd”. 410 Vidare avfärdade Myrdal (s) högerns absoluta betyg för att bygga på en omodern
logik som försvårade och rent av omöjliggjorde ungdomars framtida utbildning. Högerns invändningar mot det nybedömningssystemet var därför logiskt
och principiellt omöjliga att förena i ett modernt demokratiskt gymnasium. 411
”Alltså är det enligt min mening helt enkelt inte logiskt möjligt att på en gång
skriva under de allmänna motiveringarna för gymnasiereformen och samtidigt
405
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försöka hålla kvar den gamla lärdomsskolans elitkaraktär. Men det är ju vad som
sker genom den långa raden av reservationer från högerhåll, alla de krav som talar om skärpning av betygskraven för inträde på gymnasium, om bibehållande av
nuvarande bestämmelser om villkor för flyttning till högre klass, om bibehållande av studentexamen, och om bibehållande av censorsinstitutionen. Allt detta
har särskilt fröken Ljungberg talat om idag. Bibehållande, sade jag – man borde
väl lika gärna säga konserverande, om man inte rent av skall tala om en gammalmansinställning.” 412

Det gamla examens- och betygssystemets var alltför hårt och odemokratiskt.
Det tillhörde ett konserverande förflutet arv och hade lett ungdomarna fel genom att på ett hårt sätt särskilja mellan eleverna och synliggöra deras olika prestationer med ytterst olyckliga följder. 413
”Då skall boten inte vara, som förslagits i de här antydda reservationerna, en
hårdare sållning vid inträdet till gymnasiet, en stegrad betygshets och skärpta
kontroller – med ett ord bibehållande av just de urvalsinstrument som lett fel
och som kommer att leda fel, d.v.s. kommer att leda till differentiering mellan
gymnasiet å ena sidan, och de andra skolformerna å andra. Och varav resultatet
kan kännetecknas med ett enda ord: finskola. Det vill inte majoriteten av vårt
folk vara med om. Det finns inget politiskt gensvar på högerns förslag.” 414

Det nya socialdemokratiska bedömningssystemet gjorde anspråk på en djupt
folklig och politisk förankring. Det ställdes i skarp kontrast till gamla bedömningstekniker som särskiljde mellan elever på felaktiga grunder. Ett sådant demokratiskt bedömningssystem företräddes även av andra politiker. 415
Centerpartisten Andersson öste tack- och lovord över det föreslagna nya
gymnasiets bedömningssystem och konstaterande närmast euforiskt att det nya
gymnasiet skulle bli ”en i sanning demokratisk skola”. Andersson betonade
ideligen att det skulle kunna bli trivsamt utan något traditionellt plugg, med
stora möjligheter att tillgodose elevernas egna önskemål och individuella intressen. Detta ställde Andersson i bjärt kontrast till dåtidens stela och auktoritära
skola var en gammaldags bedömning med drilliknande övningar och tekniker
för eleverna att plugga in kunskaperna. 416
Debatten i riksdagen innehöll bilden av ett gammaldags gymnasiums hårda
sållning och särskiljning mellan elever genom diverse auktoritära bedömningstekniker. Detta framställdes främst av socialdemokrater som fullständigt
otänkbart i ett modernt demokratiskt och vetenskapligt gymnasium vars bedömningssystem syftade till att tillvarata alla ungdomars begåvning och kunskaper med modern kunskap och pedagogik. Riksdagsdebatten om ett nytt
demokratiskt och icke-auktoritärt bedömningssystem innebar även att frågor
om dess organisering och ansvar diskuterades.
412
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Bedömningssystemets organisering och ansvar
Den tidigare organiseringen av bedömning genom examensprocedurer vid
terminens eller årskursens slut var inte längre någon självklarhet, utan ifrågasattes starkt. Motsättningen blev särskilt tydlig ifråga om den etablerade organisationen med examenscensorer och den nya fackinspektionen och vem som skulle ansvara för och övervaka denna kunskapskontroll.
Ecklesiastikminister Edenman (s) avfärdade kritikerna, som menade att det
nya bedömningssystemet blev ett lättsamt kontrollsystem. Edenman konstaterade att kontrollen alltjämt skulle bli ganska hård. Edenman som tidigare hade
försvarat den nu omtvistade censorsinstitutionen när folkpartiet ville slopa
densamma. När dess verksamhet hade förändrats i takt med övriga samhället
hade den examinerande kontrollen blivit överflödig. Det var inte minst omöjligt att rekrytera tillräckligt många universitetsprofessorer som censorer inför
gymnasiets expansion. En helt ny examensorganisation med en gymnasieinspektion var därför nödvändig. 417 Förutsättningarna för fackinspektionen var
också helt nya i och med att
”en omläggning av hela skolöverstyrelsen, varigenom detta verk på ett helt annat
sätt än förr, går ut som planerande och rådgivande och som serviceinstitution till
skolorna”. 418

Edenman försäkrade att det definitivt inte handlade om ett lättviktigt beslut
och att skapa ett slappare bedömningssystem. Den nya fackinspektionen arbetade effektivare än censorsinstitutionen. Fackinspektörernas rationaliserade
arbete var centralt organiserat och testade gymnasisterna med ett för alla
gemensamt utformat prov, efter samma bedömningsmall med jämförbara betyg över hela riket som resultat. Edenman poängterade hur SÖ:s nya särskilda
provinstitut skulle hjälpa skolorna och lärarna ifråga om betygsättningen. För
att uppnå den sanna individualiserade bedömningen av varje elev behövde lärarkåren hjälp för att utföra sina bedömande yrkesuppgifter efter modernt
snitt. Bedömningsorganisationen förändrades till ett serviceorgan för skolorna
och lärarkåren med rådgivning, planering och inspektionsverksamhet. Därmed
betonades skolan och lärarkåren vara i behov av rådgivning och planeringshjälp
för att kunna utföra sin tjänst. En hjälp och ett stöd som fackinspektörerna
skulle bistå med. Vidare tonades kontrolluppgiften ned, definierad som service
och rådgivning. 419
Att på detta sätt ersätta censorsinstitutionen med en ny fackinspektion fick
inte stå oemotsagt. Kaijser (h) argumenterade för att behålla censorerna på
grund av deras viktiga funktion som länk mellan gymnasiet och universiteten
och som värdefullt stöd för lärarkollegiet. Förutom det behövdes censorsorga417
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nisationen för en rättvis rekrytering av ungdomar till arbetslivet. De tidigare
censorerna hade mycket praktisk erfarenhet av sådana bedömningsfrågor vilket
gjorde dem väl lämpade för kontrollen av elevernas lämplighet. Att ändra examensproven och censorernas ansvar och uppgifter kunde man göra, men det
krävdes mer utförligt utredningsarbete och i avvaktan på detta skulle nuvarande censorssystem behållas, framhöll Kaijser. 420
Arvidsson (s) var kritisk till högerns tankar om hur kunskapskontrollen
skulle organiseras runt censorerna. Arvidsson anförde i kraft av personlig rutin
som läroverksrektor med mångårig skolerfarenhet att censorsinstitutionens
kontroll hade varit föga effektiv och orealistisk. 421 Censorssystemet beskrevs
som:
”en grupp censorer skall försöka bilda sig en uppfattning om standarden vid
gymnasiet och om den enskilde elevens standard under ett mycket ringa antal
förhör, vid vilka de får mycket knapphändiga föreställningar om vad eleverna
kan. Förhören är som sagt få och tiden för varje förhör mycket knapp.” 422

Censorernas underkännande bedömningsmoment genom ett fåtal tidspressade
muntliga förhör var Arvidsson tveksam till. Det gav inte tillräcklig insikt i skolans kvalitet eller den enskilde elevens situation. Dessutom inverkade det betungande på lärarna som tvingades lägga upp och styra sin undervisning utifrån
den inriktning och de moment som beräknades komma upp på examensdagen.
Därmed hotades undervisningens innehåll och objektivitet på grund av lärarnas
beroendeställning till examensprocedurerna och relation till censorerna. 423 Censorskontrollen hindrade både den pedagogiska utvecklingen och beskar lärarnas frihet genom examensprövningar som tog för mycket av den viktiga undervisningstiden. Det krävdes dessutom många censorers arbete om gymnasiet
skulle breddas, vilket var omöjligt att skaffa fram. En enhetlig bedömning skulle bli ännu mer eftersatt om fler censorer inrättades. SÖ:s fackinspektion med
experter skulle på ett vida bättre sätt upprätthålla en effektiv och kvalitativ kontroll. Inspektionen kunde också positivt påverka utvecklingen på gymnasierna i
större utsträckning i och med deras dubbla funktion som kontrollörer och pedagogiska rådgivare. 424
Högerpartisten Anners såg det inte som absolut nödvändigt att behålla censorsinstitutionen intakt. Däremot värnade han dess förtjänst med en väl upparbetad kontaktyta mellan universitet, arbetsmarknad och gymnasieskolorna.
Det kunde aldrig en ny fackinspektion uppbringa med experter från en separat
byråkratisk skolmyndighet. Universitetens och näringslivets censorers kontakt
420
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och inflytande över gymnasieexamen ställdes så emot SÖ:s fackinspektion.
Men även andra kritiserade SÖ:s ökade inflytande. 425
Hermansson (skp) var mycket kritisk till en ny fackinspektion, men av helt
andra skäl. Framför allt fyllde den inte något som helst behov i ett modernt
gymnasium. Det vore bättre att inrätta en regelrätt konsulentorganisation med
enbart rådgivande och stödjande funktion istället för att arbeta fram en ny statlig kontrollinstans inom SÖ. Kommunisterna visade på detta sätt en ovilja till
den formen av vidgad statlig kunskapskontroll. 426

Bedömning för elevens eller avnämarnas bästa
Bedömningens organisering diskuterades inte enbart i förhållande till censorer,
fackinspektörer och lärare. Den ansågs även ha stor betydelse för eleverna.
Tilltron till en ny organisering visade sig vara påfallande bland flera riksdagsledamöter. Andersson (cp) poängterade exempelvis att det nya systemet innehöll
en rad förtjänster. Det skulle göra skolgången både spännande och innehållsrik
för eleverna utöver att vidga utrymmet för den enskilde elevens fantasi och ett
tillförlitligt mått på kunskapsnivån hos eleven. 427
Centerpartisternas förväntningar ställdes i tydlig kontrast till det gamla
gymnasiets exkluderande examinationsorganisation med idel negativa effekter
för eleverna. Andersson erinrade sig ha förspillt sin egen gymnasietid på oväsentligheter som inte hade med samhällslivet och verkligheten utanför skolan
att göra. Det innebar onödiga stressmoment som studentexamen och slutprovens press. Sådana provmoment omöjliggjorde för så många elever att göra sig
själva rättvisa under examensdagens kraftansträngningar och avgörande ögonblick. Gymnasiets bedömning skulle präglas av verkligheten utanför skolan. 428
Andersson motiverade vidare avskaffandet av den gamla examensorganisationen på följande grunder:
”I det nya gymnasiet kommer de gemensamma proven och den nya fackinspektionen att vara en, så vitt jag kan se, säker borgen för att varje elevs studieförutsättningar och kunskaper kommer få en riktig och sann mätning.” 429

Andersson trodde sig kunna garantera en objektiv och sann mätning av varje
enskild elevs studieförutsättningar och kunskaper genom den nya bedömningsorganisationen. De gamla examensformerna hade enbart medfört onödigt
stressande och hårt pressande provsituationer för eleverna utan garantier för en
425

Ibid. s 61-63.
Riksdagsprotokoll 1964, 2:a K., nr.40:1. Ang. reformering av de gymnasiala skolorna
m.m., (1964) s 81-83.
427
Riksdagsprotokoll 1964, 1:a K., nr.40:1. Ang. reformering av de gymnasiala skolorna
m.m., (1964) s 39.
428
Ibid. s 39.
429
Riksdagsprotokoll 1964, 1:a K., nr.40:1. Ang. reformering av de gymnasiala skolorna
m.m., (1964) s 39.
426

129

individualiserad bedömning. Med en objektiv och sann kunskap om varje elevs
kunskaper skulle äldre subjektiva och auktoritära bedömningar äntligen kunna
uteslutas. Det ansågs vara en absolut förutsättning för att skapa en modern
individualiserad gymnasieskola. 430
Källstad (fp) argumenterade med eleverna för ögonen för att avskaffa det
gamla examensväsendets övervakning genom censorer och konstaterade att:
”Studentexamens ödesavgörande punktförhör med censorernas tillfälliga övervakning och deras godkänd eller icke godkänd upphör. Den ersättes med kontinuerliga prov under hela studietiden, av vilka en del är standardiserade riksprov.
Detta måste i alla fall betraktas som en förbättring och ett nyttigt led i en avromantisering av denna examen. Vi kommer också bort från den psykiska press,
som vilat över många ungdomar, och vi kommer också bort ifrån mången personlig tragedi och tragedier i familjerna.” 431

Det gamla gymnasiets övervakande examenskontroll ansågs vara behäftade
med svagheter som att de var alltför ödesmättade, för styrande och psykologiskt stressande för eleverna. Detta trots att kontrollerna var för få till antalet
och för tillfälligt genomförda. De fick därmed en för starkt negativ och styrande funktion för den enskilde elevens mentala hälsa, framtida tillvaro och sysselsättning. Svagheten var att övervakningen var alltför inriktad på enskilda punktuella kontrollinsatser vid ett fåtal separata och närmast högtidliga rituella tillfällen. Folkpartisten Källstad krävde därför en avromantisering av examensväsendets avslutande provtillfällen. De hade alltför länge höljts i ett slags romantiskt skimmer med effekten att dess egentliga exkluderande funktioner och
problem varit dolda för eleverna. 432 Källstad (fp) kritiserade därmed högern
skarpt. Det var ohållbart att i ett nytt integrerat gymnasium behålla den gamla
examen. För Källstad (fp) var det självklart mer effektivt, gav en saklig och
bättre grund för övervakningen om den var utspridd, gjordes etappvis och bistods av ett nytt rådgivande och kontrollerande inspektionsorgan. 433
Den föreslagna organiseringen av bedömningen av eleverna gillades dock
inte av alla. Nordstrandh (h) argumenterade med utgångspunkt i både avnämarnas och elevernas situation för att en ökad rekrytering av gymnasieelever
obönhörligen skulle resultera i en standardsänkning av individernas kunskapsnivå. Det vore negativt för eleverna och Nordstrandh var tveksam till vilka
effekter avskaffandet av examenssystemet egentligen skulle bli och talade därför emot ett nytt bedömningssystem. 434
”Det nya gymnasiets kvalitet är i hög grad avhängig av formerna för dels betygsättningen och dels studiernas avslutning. Att såsom det föreslås gå över till ett
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nytt betygssättningssystem, om vilket man inte med visshet kan säga att det är
bättre och mer rättvist än den nuvarande absoluta betygsättningen, förefaller
äventyrligt.” 435

Frågan om hur bedömningen och kontrollen av elevkunskaperna var organiserad handlade om att garantera kvaliteten i gymnasiet och den enskilde elevens
kunskapsstandard. Nordstrandh (h) åberopade även avnämarnas intresse av att
avgångsbetygen täckte en bestämd kunskapsnivå och graderade elevernas skolprestationer på ett tillfredsställande sätt. Eftersom slutbetyget alltjämt skulle
betydelse få vid inträde till utbildning eller anställning var det en rättvisefråga
för eleverna. Det krävdes en effektiv och tydlig kontroll av den individuella
kunskapsnivån. 436
Heckscher (h) krävde också en för samhällsavnämarna tillförlitlig examination. Heckscher betonade att GU endast tagit hänsyn till avnämarna i ett fåtal
begränsade önskemål. För examinationen hade de inte alls beaktats. Arbetsgivare och utbildningsinstitutioner efterfrågade klara och tydliga besked om den
enskilde gymnasistens kunskapsstandard i form av examensbevis. Varken
Edenman (s), GU eller utskottet hade i det avseendet lyssnat på avnämarnas
önskemål och behov som de gjorde anspråk på. Heckscher (h) motsatte sig ett
helt examensfritt gymnasium uppbyggt omkring en fortlöpande examination
med en relativ betygsättning. 437
Kaijser ville behålla absoluta betyg och föreslog därför fortsatt utredning
innan alltför omfattande förändringar genomfördes. Avnämarnas perspektiv
hade inte tillräckligt uppmärksammats. 438 Professor Heckscher (h) framhöll
också att:
”Den relativa betygsättningen gör det otvivelaktigt mycket svårare att bedöma
värdet av de betyg som olika sökande ur olika årsklasser presenterar som bilagor
till sina ansökningshandlingar.” 439

Relativa betyg ställde således både lärare och avnämare inför avsevärda svårigheter i att rangordna eleverna vid jobbansökningar och rekrytering till högre
studier. 440 Wennerfors (h) hävdade att bedömningen därmed riskerade att flyttas över till avnämarna genom att man från deras sida skulle införa inträdesprov. Härigenom tog de parti för lärarnas bedömningsuppdrag med övertygelsen att man därför gjorde klokast i att gå lugnt fram ifråga om att införa ett nytt
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bedömnings- och övervakningssystem. Det kunde få negativa effekter för lärare och avnämare. 441
Anners (h) kände som universitetslärare stor oro över GU:s förslag. Han
anslöt sig till reformens humanitära och demokratiska målsättning, men poängterade att universiteten skulle få ta smällen av den. Kritiken och oron gällde de
kombinerade effekterna av utredningens, utskottets och departementschefens
bristande åtgärder för att kvalitativt garantera utbildningsnivån i gymnasiet.
Således menade Anners att fackinspektion och centralt organiserade normerande prov var en alldeles för svag motåtgärd. Relativa betyg synliggjorde inte
kunskapernas kvalitet när betygsjämförelserna inte gällde flera nationella
årskullar. När allt fler studenter vann inträde till universiteten med bristfälliga
förkunskaper skulle inträdesprov bli nödvändiga för att avgöra elevernas kunskapsnivå. 442
Anners framförde ett alternativ hämtat från historisk-filosofiska sektionen i
Uppsalas förslag om en ”modifierad studentexamen” med en kunskapskvalitetsgranskning genom anordnade inträdesprov till fakulteter och kurser. Ett
sådant system menade Anners skulle verka individualiserande och inte alls resultera i någon mekanisk utsortering. Istället skulle därigenom också en eventuell väg till kunskapskomplettering möjliggöras. Anners åberopade således ett
tydligare avnämarperspektiv i kraven på bedömningens organisering. 443
Departementschefen Edenman (s), och Arvidsson (s), besvarade denna avnämarorienterade kritik från höger om en eventuell kvalitetssänkning. En sådan vore att betrakta som ett stort misslyckande och menade att den påstådda
sänkningen av kunskapskvaliteten var helt obefogad. Det förhöll sig snarare så
att det gamla examensförfarandet och censorskontrollen var ineffektiv, bristfällig, alltför ensidig och punktvis kontroll. Med en fortlöpande, kontinuerlig och
mer allsidigt utformad kunskapsbedömning skulle kontrollen snarare öka och
utvidgas i den nya bedömningsorganisationen. 444
Som synes kritiserades även moment i GU:s berättelse som de framfördes
av utskottet och i riksdagen. I riksdagsdebatten blev det därför viktigt för reformens politiska partiföreträdare, socialdemokraterna att bemöta och avvärja
den allvarligaste kritiken. För att förstå riksdagens debatt och den politiska
kamp som uttrycktes där måste även de synsätt som utestängdes och inte vann
gehör belysas. Det står därför i fokus i nästa avsnitt.
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Reformkritikerna misstänkliggörs och utmanövreras
Mot bakgrund av att högerpartiet var mest kritisk till berättelsen, blev reformföreträdarnas sätt att bemöta högerpartiets synpunkter betydande för hur berättelsen om det nya gymnasiets bedömningssystem formulerades. Riksdagsdebatten kom också i långa stycken att kretsa kring högerns ställningstaganden
och hur reformföreträdarna hanterade kritiken mot berättelsen som grundlagts
av GU.

Bilden av högern som ett avhopparparti skapas
I riksdagsdebatten blev bilden av reformpolitikens motståndare högerpartiet
avgörande. Den socialdemokratiske departementschefen Edenman (s) fokuserade särskilt på hur högern positionerade sig i sina motioner. Edenman erinrade att högern tidigare inför grundskolebeslutet, efter ett långvarigt utredningsarbete, hoppat av. Högerpartiet misstänktes använda samma strategi även denna gång. Edenman bemötte högerkritiken genom att hänvisa till GU:s stora
legitimitet som expertutredning och dessutom påminna om att högern och
SAF var representerad däri. Även om annan kritik också förekom så hade högern valt att ställa sig vid sidan om med en annan principiell syn på bedömningssystemet. Skillnaderna mellan högern och de andra borgerliga partierna
förstärktes också på olika sätt. 445
Statsrådet Palme (s) konstaterade även han hur högerns företrädare i sedvanlig ordning ställt sig vid sidan av utredningsarbetet. Palme framhöll samtidigt folkpartiet som föredömligt i att vara läraktigt och förändringsvilligt medan högern i praktiken hade utmanövrerat sig själva. 446
Andersson (cp) avfärdade Ljungbergs (h) kritik att det föreslagna gymnasiet
skulle bli för lättsamt och för enkelt för eleverna. Centerpartiet beskrevs som
kompromissvilligt utan att få hundraprocentigt gensvar för sina idéer, medan
högern var förrädisk och splittrade utredningsarbetet genom att torgföra sin
kritik i dagspressen. Högerpartiet bröt ned reformförslaget i motsats till den
kompromissvilliga centern. 447 Folkpartisten Källqvist vände sig också emot
högerns bristande vilja till samarbete med övriga partier genom att de endast
reserverade sig på en massa punkter och omöjliggjorde reformen. 448
Socialdemokraten Myrdal poängterade hur omvälvande det var att utskottet
hade lyckats enas omkring reformen, förutom att högern avvisat den. De borgerligas reservationer var dock principiellt sett oförenliga och utgjorde en samlad attack emot själva reformmålsättningen. Myrdals linje var radikalare än utskottets med målet att få bort alla gamla gymnasiala uppdelningar. Myrdal av445
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färdade reservanternas förslag om 4-årig studiegång som ett sätt att upprätthålla gymnasiets särställning som en gammal ”betygsskola”. Samtidigt poängterade hon behovet av realistiska förväntningar i uppbyggnadsfasen för att skapa
attraktionskraft för det nya gymnasiet och kunna leda ungdomen rätt. Den
moderna gymnasieskolans innehåll och bedömningsorganisation skulle formas
efter ungdomarnas behov och med deras bästa för ögonen. 449
Ljungberg (h) replikerade att Myrdal marginaliserade reservanterna med
förledande ordval. Med värdeladdade ord som ”finskola” och ”urvalsskola med
socialt urval” misstänkliggjorde Myrdal de politiska motståndarna. Hon tillskrev de borgerliga bristande personliga moraliska kvaliteter som ofördragsamhet. Allt medan Myrdal gjorde anspråk på positivt laddade uttalanden som
”framtidssynen som enar oss”. 450 Myrdal replikerade och påstod att den avgörande skillnaden var att högern ville klyva gymnasiet och styra eleverna efter
meritokratiska betygsprestationer istället för att tillvarata varje enskilds elevs
studieintresse och förutsättningar. Något som var djupt problematiskt för Myrdal. 451
I egenskap av departementschef angav Edenman (s) tonen i båda kamrarna
genom att dra upp principiella hållpunkter för diskussionen. Edenman konstaterade förtjust utskottets stora enighet och betonade hur han medvetet valt att
inte polemisera högerreservationerna. Edenman beklagade dock högerns konservatism när de ställde sig vid sidan av skolutvecklingen genom att inte konstruktivt delta. 452
Källstad (fp) bidrog till att retoriskt marginalisera högern och en gemensam
borgerlig hållning. Källstad betonade folkpartiets och centerns samsyn med
utskottet och regeringspartiet, till skillnad från den djupa klyfta som högern
skapat till folkpartiet och centern. Trots beröringspunkter beskrev han högern
som den politiska rösten i utkanten och aktiva parten bakom klyftan i borgerligheten. 453
Socialdemokraten Arvidsson gick ännu längre i försök att avväpna motståndaren från höger. Högern hade inte gett sig på själva grundvalarna till reformen eller de revolutionerande principerna för integrering. De hade slarvat
449

Ibid. s 28-34.
Ibid. s 34-35.
451
Ibid. s 35.
452
Riksdagsprotokoll 1964, 2:a K., nr.40:1. Ang. reformering av de gymnasiala skolorna
m.m., (1964) s 24-31.
453
Ibid. s 42-49. Emellertid förelåg på en punkt ett gemensamt intresse som överbryggade
de borgerliga partierna. Det gällde värnandet av religionsämnets ställning i det framtida
gymnasiet. Folkpartiet intog här förvisso med en liberal utgångspunkt sin hållning till religionsfriheten och hänvisade till den enskildes samvete i argumentet för fortsatt konfessionellt religiöst innehåll i gymnasiet. På samma gång framhöll Källstad att högerns vägval i
detta avseende var en mer ”verklighetsfrämmande väg” vad gällde att öka den totala schemabundna tiden i gymnasiet till förtjänst för religionsundervisningen.
450

134

med sina ståndpunkter, ägnat sig åt taktiskt spel när de tillvaratog alla tänkbara
missnöjesyttringar i namn av att de värnade det traditionella gymnasiets kvalitet
och traditionella bedömningsinslag. Arvidsson påstod därför att högern hade
isolerat sig själv. 454
Högerns partiordförande Heckscher, fick på ett för denna riksdagsdebatt
typiskt sätt försäkra att högern inte alls ställt sig vid sidan om gymnasiereformen utan att det var dagspressens skapelse. 455 Högern hade av sina politiska
motståndare grundlöst framställts som medeltida reaktionärer med bristande
demokratiskt handlingsmönster vars strategier tjänade lägre syften. Högerns
ledamöter förmåddes att ägna debatten igenom till försvar. 456
Högerpartiet intog en defensiv hållning i sin retorik. Kaijser (h) poängterade hur riksdagens talare förfäktade den falska uppfattningen att högern försökte riva ned hela reformen. Från högerhåll var man snarare skeptisk till detaljer i
berättelsen. 457 Även högerpartisten Virgin avfärdade anklagelsen om att högern
ställt sig helt vid sidan om reformen och enbart hade tagit sin oppositionsroll
på största allvar när de kritiskt granskade reformförslagen. Virgin förtydligade
att kvalifikationsspärrar som betyg var ett sätt att upprätthålla kunskapskvaliteten. 458
Palme (s) å sin sida konstaterade att högerns förslag riskerade omkullkasta
hela reformen medan Virgin (h) kontrade med att högern i princip hade godtagit förslaget. Palme målade in högern i ett hörn när han konstaterade att högerns ändringar kunde lämnas därhän för att ”i enighetens tecken ansluta sig till
förslaget”. 459
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Högerpartiets Ljungberg beklagade Palmes insteg i debatten eftersom han
styrde debatten fel genom att framställa högerpartiets ledamöter som avhoppare. 460 Även Nordstrandh (h) nödgades försöka övertyga andra kammaren om
att kritiken endast gällde vissa detaljpunkter om reformens utformning. Oenigheten var ett hälsotecken enligt honom och flera inlägg med reservationer mot
reformförslagen kom från en relativt bred borgerlig krets och inte en ensam
kritisk höger. 461
Carlsson (c) påstod att centerns position och ställningstagande var förankrad hos de breda lagren och i själva folkdjupet. Dessutom hävdade han att högerns i grunden annorlunda syn på människans eget värde stod i bjärt kontrast
till reformens ideal. Carlsson dementerade tydligt en anklagelse från dagspressen om att centern blott gjort sig skyldig till ”medlöperi” med socialdemokratin. Ifrågasättandet och avfärdandet av högern motiverades även av andra
skäl. 462
Arvidsson (s) avfärdade högern som dåligt påläst med bristande kunskaper
om det relativa betygssystemet trots att de hade haft flera år på sig. Högerns
osäkerhet över bedömningssystemet angav enbart det dunkla syftet om en fortsatt utredning. Det hade gjorts tillräckligt med utredningar så kartläggningar av
betygssystemet var överflödigt. Arvidsson medgav att högerns tal om att värna
undervisningens och bedömningens kvalitet visserligen var gott, men att medlen var föråldrade, byråkratiska och reaktionära. 463
Nordstrandh (h) med flera replikerade att Arvidsson (s) argumenterade i affekt, med insinuationer och invektiv för att avfärda högerns och universitetens
krav på bedömningens kvalitet. 464 Även Wennerfors kritiserade Arvidsson för
anklagelserna mot högern för ett reaktionärt missnöje, taktiskt spel baserat på
reaktioner, okunnighet och slarv. Efter denna linje löpte debatten varpå reformkritikerna misstänkliggjordes och avfärdades. 465
460
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Diskussionen om det nya bedömningssystemet stannade inte vid avväpnande resonemang gentemot kritikernas beskrivningar. Riksdagsdebatten rymde också samhällsövergripande och visionära inslag för att motivera berättelsen
om det nya gymnasiets bedömningssystem. För att förstå betygsdebatten behöver den också relateras till den vidare diskussion som den var införlivad i.
Bedömningen relaterades av de politiska företrädarna också till vad för samhälle och för syn på eleven som skulle främjas I nästa avsnitt fokuseras de motiveringar och kunskapsmässiga grunder som bedömningen ansågs vila på.

Föreställningar om samhället och individen förankras
Statsrådet Palme (s) höll ett av de mer visionära talen i debatten. Palme inledde
med att teckna hur utbildningsexpansionen under 1950-talet tilltagit dramatiskt
och prognoserna talade för att söktrycket och utbildningsbenägenheten skulle
fortsätta att accelerera. Statistiken över socialgruppernas studieintresse talade
också för att upphäva de sociala och ekonomiska spärrarna som var inbyggda i
utbildningsväsendet. Det var riktat mot högern och folkpartiet som ville fortsätta att hindra ungdomar med sämre ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar. Palme betonade att motiveringen för upprätthållna kvalitetsspärrar
var mycket otydlig. De ville utifrån ett avnämarresonemang avgöra hur stor del
av varje årskull som tilläts gå vidare efter grundskolan. Med stöd av centerpartisten Anderssons resonemang uttryckte Palme hur olyckliga sådana utbildningsspärrar var. Alla studievägar skulle erbjudas alla ungdomar och avgöras
enligt en valfrihetsprincip. Palmes enhetssträvanden var särskilt tydliga på att
integrera det gymnasiala skolväsendet med samordnade läroplaner, gemensamma intagningsbestämmelser med nya betyg och lika övergångsmöjligheter
för alla. Visionen att realisera ungdomsskolan som en organisatoriskt sammanhållen skola ställdes i skarp kontrast till ett parallellt gymnasialt skolsystem. 466
”[F]ör att markera viljan att komma till rätta med allt gammalt klasstänkande och
inte minst könsrollstänkande och annat som i hög grad försvårat en rationell
skolpolitik ur både ungdomens och samhällets synpunkt.” 467

Den enhetliga hanteringen av alla ungdomar var genomgående i socialdemokraternas och Palmes vision. Palme vidhöll att det ekonomiska, sociala och
kulturella jämlikhetsprojektet måste vara närmast en skräckvision med anledning till stor oro för högern. 468
Arvidssons (s) anförande i andra kammaren bidrog med ytterligare visionära inslag. Arvidsson återknöt historiskt till Fridtjuv Bergs framtidsvision från
1883 om bottenskolan. Arvidsson menade att denna vision alltjämt flammade
som vägledning för alla nittonhundratalets skolreformer. Med anspelning på
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liberalen Bergs utopiska vision accentuerade han den socialdemokratiska visionens realism som med klart fixerade mål för skolpolitiken skulle förverkligas.
Arvidsson menade att högern skrivit under denna målsättning om än mot deras
egentliga intention. De hade hur som helst inte kunnat formulera något egentligt politiskt alternativ i sina reservationer, vilket Arvidsson menade berodde på
att tiden hade runnit ifrån högern. Det som tio år tidigare ansågs utopiskt för
många och kulturfientligt av andra hade nu närmast blivit verklighet. Arvidsson
beskrev händelseutveckling som närmast oundviklig och oemotståndlig och att
tiden talade för socialdemokratin. 469
Myrdal tillsammans med Palme och Arvidsson (s) gjorde tydliga anspråk på
att vända blad i historien i sin framtidsinriktade samhällsvision för den enskilde
eleven. Myrdal återgav detta som riksdagens faktiska situation inför reformbeslutet om gymnasieskolans bedömningssystem. Det var ett historiskt laddat
ögonblick. Trots de revolutionerande och närmast utopiska inslagen så hade
utskottet kunnat enas. Den socialdemokratiska berättelsen bars även upp av
andra centrala moment. 470
Arvidsson samhällsvision förankrades också i vetenskaplig kunskap och
statistik. Arvidsson åberopade den vetenskapliga upptäckten att studiebegåvningsreserven inom alla befolkningslager var av mycket större omfattning än
vad som tidigare hade gjorts gällande. Tidigare var de vetenskapliga beräkningarna fastställda till att ca 10 % av en ungdomsårskull lämpade sig för och hade
anlag för gymnasiestudier. Denna siffra menade nu Arvidsson utifrån nya
forskningsrön hade visat sig ha ökat successivt i takt med den enorma kvantitativa utvecklingen av skolväsendet. Reformens föreslagna 50-procentspärr för
intag till fackskola och gymnasium var således endast en praktiskt fixerad gräns
för vad man realistiskt kunde mäkta med i reformskedets inledning. Det var
således ingen principiell eller ideologisk grund för denna spärr. För Arvidsson
handlade det till syvende og sist om hur samhället genom skolan skulle bättre
tillvarata den enskilde elevens begåvning och kunskaper. Det var en alltför underliggande negativ föreställning om individen som högern ansågs förespråka.
Därför avfärdade Arvidsson högerns konservativa motstånd och alarmerande
farhågor om kvalitetssänkning. 471 Högerns motivering ansåg man byggde på ett
föråldrat elit- och klasstänkande med vissa samhällsgruppers bildningsmonopol. Därför betraktade högern de moderna demokratiska reformförslagen som
kulturskymning. Sådana framtidsfientliga idéer hade hörts i svensk skoldebatt
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tidigare, men var ingen väg framåt för Sverige. 472 Kvaliteten skulle snarare säkras och garanteras genom att vinnlägga sig om principen:
”att hjälpa den enskilde eleven till en gynnsam utveckling. Det gäller alltså att
bedöma eleven och hans studier utifrån honom själv, inte formella regler.” 473

Arvidsson hävdade att relativa betyg var en mer individualiserad bedömningsform som hjälpte den enskilde eleven till en gynnsam individuell utveckling
snarare än om individen bedömdes utifrån formella betygsregler. De statistiskt
förankrade motiven gav ett vetenskapligt faktiskt anslag till socialdemokraternas berättelse. Detta moment fick gehör även hos andra partiföreträdare som
debatterade om hur hanteringen av den enskilde eleven skulle organiseras i ett
modernt gymnasium. 474
Källstads (fp) vision var mer utpräglat liberal än den GU och socialdemokraterna förestod. Källstad ville skapa ett gymnasium utan några som helst
spärrar i styrningen av elevrekryteringen till gymnasium och fackskola. Procentsatser för fördelning av eleverna menade Källstad gav uttryck för en styrning och spärranordning och en olycklig hantering av individen. Socialdemokraterna gick inte tillräckligt långt i borttagandet av de gamla sociala och geografiska utbildningsspärrarna förknippade med parallellskolan. 475
GU:s vision om hur den enskilde eleven skulle inkluderas och tillvaratas
istället för att utestängas hade också stöd hos Hermansson (skp). Det framställdes som en principiellt demokratisk fråga om ungdomens egen efterfrågan
på utformningen av utbildningspolitiken. Däremot var det otydligt vad reformförslaget innebar för ungdomens efterfrågan. Denna för kommunisterna viktiga princip om ungdomarnas demokratiska fria studieval knöt han också till
ståndpunkten om att det absolut inte fick leda till att ungdomarna ställdes inför
att tvångsdirigeras beroende på individuella betyg. Det skulle resultera i en
ökad ”betygshets” i konkurrens om det begränsade antalet gymnasieplatser. 476
Folkpartiets partiledare Ohlin beskrev gymnasiereformen som ”ett stort
slag mot resterna av det svenska klassamhället”. 477 Tecknet på det var att det
tidigare i historien inte alls hade varit möjligt för alla svenska ungdomar att
skaffa sig vilken utbildning som helst. Visionen om att möjliggöra för eleverna
att välja fritt den utbildning de önskar var nu närmare förestående. 478
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Centerpartisten Carlsson knöt även an till det socialt utjämnande motiv
som Palme framförde om alla ungdomars ökade gymnasieutbildningsmöjligheter. Allra viktigast ansågs ungdomarna från socialgrupp 2 och 3 vara. Att realisera denna utjämning kunde inte som högern menade, betecknas som en ”kvalitetsförsämring”. Det var en demokratisk rättighet för alla ungdomar. 479
När folkpartisten Källstad tog till orda var ”progressiv skol- och utbildningspolitik” visionens ledord. 480 Denna folkpartiets ledamot knöt an till liberala och progressiva uttryckssätt som allas och envars rätt till utbildning och fritt
val av utbildningsväg. Partiprogrammet tog tydligt avstånd från ett traditionellt
åldersstiget bedömningssystem som inte hunnit med i den moderna samhällsutvecklingen. Istället betonades vikten av att kunna tillvarata alla individers
rättighet till och fria val av gymnasieutbildning efter individens förmåga och
fallenhet i motsats till en exkluderande bedömning. 481
Socialdemokraternas och folkpartisters visionära berättelse om att övervinna ett klassamhälles exkluderande och sorterande gymnasieskola parades samtidigt med element av realism. Gymnasiereformen var en begynnande process
på väg mot en demokratisk gymnasieskola för alla elever. På så sätt åberopade
man en förankring i nuet och att man inte skulle genomföra någon utopisk
förändring. Socialdemokraternas berättelse om gymnasiets demokratisering
framställdes som mer realistisk vilket också förstärktes av att mer liberala och
progressiva folkpartister såväl som radikalare kommunister å sin sida formulerade mer långtgående reformidéer. Detta förhållande var en betydande förutsättning som högerpartiet hade att förhålla sig till i sin kritik av den socialdemokratiska berättelsen.

Försök till motstånd mot berättelsen
Den berättelse som skapades av gymnasieutredningen bars upp av partipolitiska företrädare som Palme, Myrdal och Arvidsson. Den inbegrep även hur förhållandet mellan samhället och individen skulle gestaltas i ett nytt gymnasiums
bedömning. De borgerliga företrädarna tecknade ett annat samhällsscenario än
det som socialdemokraterna återgivit. Heckscher (h) avfärdade socialdemokraternas framåtblickande, utopiska och spekulativa inslag om att påverka samhällsutvecklingen genom utbildningsplanering. Det perspektivet hade präglat
både utredningsarbetet och riksdagsdebatten i alltför stor utsträckning. Riksdagen borde vara mer försiktig inför en ännu okänd och oviss framtidsutveckling.
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Heckscher åberopade en mer realistisk utbildnings- och reformpolitik. 482 Anners (h) hävdade vidare att det breddade gymnasiet i själva verket skulle resultera i att individens kunskaps- och utbildningskvalitet blev lidande när alla ungdomar oavsett kunskaps- och betygsnivå bereddes rum där. Detta skulle otvetydigt komma att drabba universiteten och dess lärarkår. 483
Anners gjorde även han anspråk på att förklara den historiska samhällsutvecklingen i vilken gymnasiereformen var ett viktigt led. På kort tid hade Sverige gått ”från det gamla fattigsamhället till överflödssamhället” vilket hade
tvingat fram en utbildningspolitik som inte var unik och avhängig den sittande
socialdemokratiska regeringen. Anners betonade att till och med en högerregering i den rådande situationen skulle föra en kraftfull, djärv och radikal skolpolitik. Så långt var de politiska företrädarna överens. Högerns målsättning var
också att nå en social utjämning via reformen av den gymnasiala utbildningen.
Men med medel som skiljde sig åt från de andra parterna. 484
De borgerliga företrädarna grundade även sin reformkritiska berättelse på
vetenskapliga argument. Framför allt kritiserade man utredningens undersökningsmetoder på vetenskapliga grunder. Kaijser (h) beklagade exempelvis att
alltför begränsad hänsyn hade tagits till samhällets avnämares och individernas
krav i själva förundersökningarna och reformens innehåll. Kaijser var av åsikten att utredningen genomfört alltför få utvärderingar och enkätundersökningar och att de dessutom omfattade en alldeles för begränsad del avnämare som
fick representera alla samhällsintressen. Det gav samhällsnyttan en alltför framträdande plats till förfång för frågan om individens studiesituation och bildning. De kritiska synpunkterna riktades även mot att unga gymnasieelevers
kortsiktiga tänkande och önskningar hade fått för stort utrymme på bekostnad
av andras behov. 485
Källqvist och Skårman (fp) anmärkte även de på socialdemokraternas framtidsprognoser och reserverade sig mot de riskabla och osäkra statistiska beräkningarna för hur fördelningen av elevunderlaget mellan olika gymnasiala skolformer skulle te sig. Källqvist hävdade att man med ett sådant förfarande riskerade att återupprätta betygsjakt eftersom vissa gymnasieplatser gjordes mer
attraktiva än andra. Källqvist förespråkade också att individen skulle kunna gå i
ett 4-årigt gymnasium med fördelen att flertalet elever skulle kunna nå högre
betygspoäng och möjliggöra deras framtida universitetsstudier. Det var minst
sagt en underlättande åtgärd för den enskilde eleven. 486
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På samma linje hävdade Virgin (h) att kvaliteten på det dåvarande bedömningssystemets slutexamen stod sig mycket väl i en internationell jämförelse
och att samma höga krav måste ställas även på den nya examinationen. 487 Samhällsavnämarnas krav hade i det avseendet inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning och resulterade i sänkt undervisningskvalitet. Därför motsatte sig
högern ”den socialdemokratiska utbildningsideologien” som till vilket pris som
helst skulle skapa social utjämning genom en allmänt likformig undervisning
istället för kvalitets- eller kvalifikationsspärrar. 488
Det kvalitetsgymnasium och den sociala utjämning som högern eftersträvade grundade sig på en meritokratisk tanke om respekt för alla goda prestationer
i samhället oavsett social och ekonomisk bakgrund. I det ingick bedömningstekniker som betygsspärrar och utgallring av elever, vilka socialdemokratin
felaktigt påstått tillhöra ett föråldrat utbildningsideal. Effekten av GU:s och
socialdemokratins förslag var att alltför många ungdomar skulle lockas att välja
fel på grund av en social övervärdering av teoretisk utbildning. Det var lika
mycket en styrning av individen som sortering på meritokratisk grund. Istället
behövde gymnasieutbildningen anpassas efter verkliga behov i näringslivet.
Arbetsmarknadens behov av en garanterad hög kunskapsnivå hos eleverna
hade nämligen endast i begränsad utsträckning tillgodosetts av GU, trots det
myckna talet om den snabba tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen som
krävde mer utbildad arbetskraft. 489
Departementschefen Edenman (s) såg sig i diskussionen nödgad att bemöta
högerns kritik mot sänkt kvalitet. Edenman försäkrade att utredningen tveklöst
hade jobbat allvarligt och hårt med gymnasiets kvalitet. Det vittnade alla betänkanden, läroplansskrivningar, balanseringen mellan olika ämnen, alla förslag
om kunskapsstandard och kunskapsstoff om. 490 Edenman avfärdade högerns
synsätt som ett alltför lättsamt och enkelt. Edenman framhöll att:
”Istället hoppar högern in och talar om kvalitet ungefär som om det vore ett
gymnasium som man skulle leka sig igenom.” 491

Edenman hävdade även att kunskapskontrollen i det nya gymnasiet inte handlade om att förenkla tillvaron för eleverna som sådan genom en slapp kunskapsbedömning. Det var snarare en mer socialt rättvis, vetenskapligt objektiv
och mer effektiv bedömningsadministration som åsyftades. 492
I en rad inlägg som dessa försökte borgerliga företrädare och då i synnerhet
högerpartisterna förändra berättelsen. Definitionsföreträdet i detta avseende får
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dock sägas ha legat hos 1960 års Gymnasieutredning, departementschefen
Edenman (s), socialdemokraterna med visst stöd från vissa center- och folkpartister. Detta gjordes även tydligt genom det beslut som riksdagens fattade.

Riksdagsbeslutet om det nya bedömningssystemet
Efter tre långa debattdagar om diverse spörsmål i båda kamrarna hade beslutet
i reformfrågan närmat sig. Debatten ansågs ha dragit ut på tiden och blivit mer
omfattande än väntat. Trots att debatten stundtals var hård med bitvis stark
opposition och kritik från olika partier så ledde propositionen till beslut. I både
första och andra kammaren togs besluten efter att reservationer med krav om
votering på flera punkter. Med en i det närmaste socialdemokratisk riksdagsmajoritet och med visst stöd från centerpartiet och folkpartiet fattades besluten till
fördel för de särskilda utskottsutlåtandena på samtliga punkter. 493

Sammanfattande analys – ett modernt bedömningssystem för
den moderne individen
Syftet med detta kapitel var att analysera hur GU:s berättelse om det moderna
gymnasiets bedömningssystem gav genklang i riksdagens debatt och beslut.
GU:s synsätt hade införlivat förslag från remissinstanser som LO och SÖ, medan förslag från instanser som LR och SAF trängdes undan. Detta avsnitt har
fokuserat på hur denna berättelse togs emot, förankrades och uteslöt alternativa berättelseinslag i riksdagen.
I riksdagsdebatten tydliggjordes således ett synsätt som hegemoniskt och
belystes av att en rad motioner och diskussioner från olika partier och företrädare ifrågasatte den föreslagna reformen utan synbar effekt. Från en samlad
partibredd fick exempelvis själva reformprocessen underkänt. Flera frågor negligerades medan andra tystades ned eller lämnades okommenterade. Inte minst
framhölls det hur frågor om hur hanteringen av elevernas uppförande och disciplin hade ignorerats trots frågans ökade aktualitet. Lärarkårens förhållande
till bedömningen av eleverna fördes på tal utan att väcka någon diskussion. Det
bemöttes mestadels med tystnad. Det påpekades att reformens framgång
hängde på dess förankring i lärarkåren, men även det uteblev från debatten.
Även kommunisternas radikalare krav på ungdomars ökade valmöjligheter
tycktes passera ohört förbi. Flertalet ifrågasättanden fördes upp av borgerliga
företrädare, men även av socialdemokrater och kommunister.
GU:s berättelse ekade i socialdemokraternas kritik av och uppgörelse med
det gamla traditionella bedömningsväsendet. Genomgående handlade det om
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att inte låta ett gammalt samhälles lärarpraktiker fortleva. En modern gymnasieskola var demokratisk och skulle inte ägna sig åt att bedöma för att underkänna. Att sortera och göra exkluderande urval bland elever tillhörde den förflutna auktoritära skolan. Bedömningen syftade snarare till att särskilja varje
enskild individ för att tillvarata elevernas egna intressen och möjliggöra individens fria och mest lämpliga val av utbildning. En individs gymnasieutbildning
skulle inte hindras genom odemokratiska återvändsgränder som underkännande betygsspärrar och rituella examensprocedurer.
Diskussionerna synliggjorde också ideal om det moderna bedömningssystemets organisering och ansvarsfördelning. En motsättning uppstod kring
slopandet av den etablerade censorsinstitutionens kunskapskontroll och examensprocedur. Enligt berättelsen skulle den ersättas med en ny fackinspektion
i SÖ:s regi. De socialdemokratiska reformföreträdarna hävdade att den gamla
kunskapskontrollen var alltför auktoritärt utformad och till den enskilde elevens nackdel. Den var ineffektiv, alltför inriktad mot slutet av gymnasiet och
satte eleverna under för stor psykisk press. Istället skulle SÖ:s nya inspektion
fungera som ett mer heltäckande serviceorgan med rådgivande, planeringsstödjande och inspekterande funktioner. Den enskilde elevens hela studiesituation
skulle underlättas samtidigt som lärarnas undervisning och bedömning förbättrades och underlättades med modernt objektiva metoder. Kritikerna från högerpartiet menade att det var ogynnsamt för samhällsavnämare, elever och skolan när censorernas viktiga kontakt mellan skolan och näringsliv och arbetsmarknad förlorades. Reformföreträdarna menade sig dock sätta den enskilde
eleven i främsta rummet, vilket också ansågs gynna samhällets utveckling i
stort.
Riksdagsdebatten handlade i det avseendet om relationen mellan individ
och samhälle i det moderna gymnasiets bedömningsorganisation. GU, utskottet och socialdemokraterna menade sig lyckas med den demokratiska balansakten i att förena individens och samhällets intressen, trots mycken kritik från
borgerligt håll. Gymnasiets bedömningssystem kritiserades för att ensidigt vara
anpassat till vissa avnämares intressen i strävan att underlätta elevens situation.
Bedömningen borde också gynna och tillvarata andra samhällsavnämares intressen såsom exempelvis SAF och LR.
Dessutom menade kritikerna att den enskilde elevens kunskapsstandard
skulle sjunka med det nya bedömningssystemet, vilket i sig inte gynnade individen. Reformföreträdarna försvarade sig med att SÖ:s centralt organiserade,
mer långtgående, fortlöpande och tidsmässigt utspridda bedömningssystem
snarare utverkade en effektivare och mer rättvis kontroll av kunskapskvaliteten.
Genom att den enskilde elevens förehavanden blev mer kontinuerligt bedömda
med allsidiga tekniker under hela studietiden var kvalitetsfrågan säkrad. Detta
trots att högern motsatte sig förändringen med motivering att lärarkårens bedömningsverksamhet försvårades med denna förment moderna organisation.
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I riksdagen framställdes högerpartiet som den mest tydliga reformmotståndaren. Socialdemokraterna ägnade högern också stort intresse genom att avfärda dem som avhoppare från reformprocessen medan man införlivade de andra
borgerliga partierna på ett annat sätt. Genom att betona skillnaderna mellan
borgerliga partier och högerpartiet underströk såväl socialdemokrater som några företrädare för centerpartiet och folkpartiet detta. På så sätt tvingades högern på defensiven. Högern framställdes vid upprepade tillfällen ha valt att
isolera sig och ägna sig åt förhalningsförsök. Högern anklagades också för att
ha varit dåligt pålästa med bristande kunskaper om betyg och använda föråldrade argument. På detta sätt förankrade och förstärkte socialdemokraterna sitt
moderna skolpolitiska programs legitimitet bland riksdagspartierna.
Den politiska processen innehöll också andra centrala berättelsemoment.
Socialdemokraternas version av GU:s berättelse om det moderna samhället
förankrades ytterligare genom att hämta stöd från vetenskapligt statistiska undersökningar som gjorde anspråk på att ha kartlagt hur elevernas egna intressen
såg ut. I detta sammanhang var det detsamma som socialdemokraternas vilja
att öka antalet ungdomar i gymnasieutbildning. Det moderna gymnasiets bedömningssystem bars upp av en rationell, effektiv och enhetlig struktur för
hanteringen av varje individ. Mottot var en individualiserad bedömning som
inte styrde eller begränsade en elev genom formella byråkratiska betygsregler.
Det sades vara anpassat och utformat efter den enskilde elevens egna förutsättningar, studieintresse och fria val. Andra former av styrning av individen
var att anse som inskränkningar i moderna ungdomars demokratiska rättigheter.
Den moderna och demokratiska gymnasieskolan efter socialdemokratisk
modell hämtade också sitt stöd i historien. Man sade sig bäras upp av Fridtjuv
Bergs liberala vision från 1883 om en bottenskola för alla barn och ungdomar.
Bergs vision påstod man ha varit vägledande för alla demokratiska reformer
under 1900-talet och den levde nu alltjämt. Socialdemokratarena förankrade på
så sätt sin historiska tolkning av skolans demokratisering och införlivade samtidigt liberala inslag. Den socialdemokratiska berättelsen anknöt i det avseendet
både till liberala folkpartistiska och socialdemokratiska idéer med tydliga tolkningsanspråk på den historiska och demokratiska samhällsutvecklingen. Den
möjlighet som riksdagen stod inför beträffande gymnasieskolan beskrevs därför också som historiskt laddad, enligt socialdemokraterna. Det var ett ödesmättat ögonblick då riksdagen kunde vända skolhistoriens blad och realisera en
modern demokratisk gymnasieskola baserat på individens frivillighet och ett
individualiserat bedömningssystem för alla elever. Dessa berättelsemoment var
samtidigt omstridda.
Högern gjorde försök till motstånd för att utmana denna socialdemokratiska berättelse. Högern åberopade ett, som man menade, realistiskt synsätt till
skillnad från socialdemokratins osäkra samhällsutopiska visioner om det moderna gymnasiets framtid. Dessutom utmanade högern socialdemokraternas
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anspråk på den historiska demokratiska utveckling som fört samhället framåt.
Reformens innebörd var inte fullt så unik för socialdemokraterna som de gjorde gällande. Även högerns vision åberopade djärva och radikala steg för social
jämlikhet i utbildningshänseende. Men den mer realistiska hållningen menade
högern var behövlig i kontrast till de spekulativa framtidsprognoser och kalkyler som socialdemokraternas reformförslag innehöll. De vetenskapliga rön som
tjänade beslutsunderlag för socialdemokratarena var dessutom metodologiskt
undermåliga, osäkra och tveksamma. Högern menade också att individens
bildning äventyrades genom den långt dragna samhällsnyttan. Nyttan var endast avpassad efter ett begränsat fåtal samhällsavnämare och inte efter vad arbetsmarknaden och utbildningsavnämare verkligen eftersökte.
Denna socialdemokratiska samhällsvision baserad på GU:s berättelse om
bedömningssystemet för den enskilde individen vägde dock tyngst i sammanhanget. Den lades också till grund för riksdagens beslut om gymnasiereformen
1964.
Riksdagsdebatten visade att omvandlingen av gymnasieskolans bedömningssystem inte följde ett rätlinjigt förklaringsmönster som en nödvändig konsekvens av grundskolereformen. Något som framhållits i tidigare forskning.
Motstånd mot reformen restes från partipolitiskt håll och av enskilda ledamöter. Diskussionen gällde i synnerhet hur man i det nya gymnasiet på ett strukturellt organisatoriskt plan skulle hantera ungdomarna som moderna individer.
Berättelsemönstret från GU känns här tydligt igen. Två grundläggande ideal för
hanteringen av eleverna gick även här att identifiera. Det var antingen att inkludera det stora flertalet elever i gymnasiet genom skapandet av en förenklad
betygs- och kunskapskontroll och stödjande åtgärder. Eller så sades man exkludera genom de strukturella spärrar som bestod av formella betygshinder och
kvalifikationsgränser i sorteringen inom ungdomspopulationen inför vidare
studier. Det tidigare idealet var således det som ansågs vara förenligt med ett
demokratiskt, rättvist och modernt synsätt på gymnasiets betyg och bedömning, dess gymnasieungdomar och ett modernt läraryrke.
Denna politiska process handlade således också om de olika synsätt på individen som låg inbäddade i bedömningen. Med ett foucauldianskt perspektiv
innebar breddningen av gymnasiet att fler ungdomar inkorporerades i den nya
statligt organiserade bedömningsmaktens organisation och omfattade elever
som inte tidigare inbegripits. Utifrån en gruppnorm skulle varje enskild individs
intellektuella kunskaper och personliga utveckling synliggöras och särskiljas.
Varje enskild individ blev därigenom ett bedömningsobjekt, eller åtminstone
blev långt fler individer det än tidigare. Bedömningens fokus låg på hur individen stod sig i förhållande till den nationella gruppnormen och nationens genomsnittliga resultat. Samtidigt som varje elev iakttogs och observerades enskilt så bedömdes alla efter en tydligare och mer homogent jämförande norm.
I och genom denna process med demokratiseringens och individualiseringens förtecken ökade även antalet särskiljande bedömningstekniker i gymnasiet.
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Något Foucault särskilt framhållit som ett av det moderna samhällets signum.
Bedömningssystemets omfång och objekt vidgades således och spreds ut över
hela studietiden. Därmed ökade också det dokumenterade och samlade vetandet om varje enskild gymnasieelevs intellektuella kunskaper, färdigheter och
personliga utvecklingskurva. Det hängde också ihop med sättet att betrakta
individen vilket blev synligt i riksdagens diskussion om det demokratiskt, socialt rättvisemotiverade och underlättande bedömningssystemet under sextiotalet.
Berättelsen om det moderna demokratiska gymnasiet under 1960-talet innebar inte att man ensidigt skulle underlätta och öka individens val- och studiemöjligheter. En ökad jämförande bedömning av individen i förhållande till
en enhetlig nationell gruppnorm stod som ideal. Vidare förändrades lärares
yrkesutövning i flera avseenden genom ett statligt centraliserat och byråkratiskt
kontrollsystem. Dessa ideal och förändringar återkom intressant nog som bärande teman i den samhällskritiska debatt som uppstod efter att reformen
genomfördes. På samma grundval om social rättvisa och demokrati som 1964
års reform genomfördes, baserades också kritiken av densamma under åren
runt 1970. Den för reformprocessen dominerande berättelsen syntes därmed
inte lika självklar under de följande årtiondena. De samhällskritiska skoldiskussionerna efter reformen bidrog så till att utmana och ifrågasätta den moderna
berättelsen och konturerna till en ny berättelse började ta form. Detta utgör
fokus i nästa kapitel.
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Kapitel 5
Berättelsen om det moderna bedömningssystemet
ifrågasätts
Inledning
Reformen av gymnasiet och dess bedömningssystem hade letts fram till riksdagsbeslut 1964 utan större avvikelser från de moment som GU:s berättelse
innehöll. Denna förändring var fördenskull inte oproblematisk eller så entydig
som Marklund och Richardsson framhållit. Remissgången innebar motstånd
och riksdagsdebatten blev stundtals livlig. 494
GU:s förslag kritiserades bland remissinstanserna i synnerhet av LR och i
riksdagen av borgerliga företrädare, företrädesvis från högerpartiet. Samtidigt
var stödet ganska brett bland de andra riksdagspartierna. Bedömningen av eleverna ingick på detta sätt i den stora berättelsen om välfärdssystemet och demokratins utveckling. I berättelsen förutsattes en förändrad lärarroll under
statlig kontroll för att kunna tillvarata varje enskild elevs intressen.
I följande kapitel är syftet att analysera hur berättelsen om det moderna och
demokratiska bedömningssystemet togs emot, hur kritiken mot densamma
formulerades efter reformen och hur en ny berättelse började ta form. Kapitlet
följer den skolpolitiska diskussionen om bedömning och betyg under 70- och
80-talet, som därmed skapade opinionsmässiga förutsättningar för reformen av
betygssystemet 1991-94.
Under 60-talets första hälft förde diskussionen om bedömning och betyg
en ganska undanskymd roll i dagspressen varför betoningen låg på riksdagsdebatten i det tidigare kapitlet. Ironiskt nog är det just i dagspressen som det nya
demokratiska betygssystemet gjordes till symbol för samhällets och skolans
orättvisa och bristande demokrati.
Under 1960-talets inledning problematiserades betygen framför allt i interna diskussioner i fackförbundspress och lärartidningar. Först några år efter
införandet av de relativa betygen ifrågasattes betygen på bred front i dagspressen. Antalet samhällsdebattörer antog långt större proportioner än under reformens år 1960-66. Under 1968-69 var opinionen mot de relativa betygen
som allra starkast i pressen. Denna diskussion engagerade efterhand även de
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partipolitiska företrädarna varpå regering, riksdagspartier och organisationer
formulerade sina ståndpunkter.
Värderingen av eleverna genom betyg och den statliga kontrollen av detta
ifrågasattes. GU:s berättelse om det moderna projektet kritiserades och en ny
berättelse började ta form. De frågor som utgjorde kärnan i den berättelsen om
det moderna var vems berättelse detta var, vad den innehöll, kritiken av den
tidigare berättelsen och hur förhöll den sig till förhållandet mellan elever, lärare
och statsmakt? Dessa diskussioner om betyg och bedömning är kapitlets fokus.
Kapitlet bygger på riksdagstryck och dagstidningsmaterial mellan 19701989. Allt riksdagsmaterial utifrån årsregistret är genomgånget. Samtliga betänkanden, motioner, frågor, interpellationer och betänkanden som behandlat
bedömning och betyg har registrerats, tecknats ned och kategoriserats innehållsligt. Sedan har det material av relevans för undersökningens frågor valts ut
för analys.
Dagspress- och tidskriftsartiklar har genomsökts på temat bedömning och
betyg utifrån Svensk Tidningsindex. Genomgången spänner över åren 19601995 och syftar till att identifiera olika betygs- och bedömningsfrågor som frekventerades i dagspressen, vad som debatterades och vilka företrädare som
drev diskussionen och gjorde anspråk på densamma. Därigenom kan olika
uppfattningar om bedömningens objekt och innebörder synliggöras samt vilka
bedömningstekniker som förespråkades respektive avfärdades. De olika synsätten på bedömningsteknikerna och dess förhållanden till den enskilde individen,
vilka ideal för elevers och lärares individualitet som därmed skulle bedömas blir
också centralt att diskutera.
Kapitlet är disponerat i tre avsnitt. I det första återfinns en bakgrund som
bidrar till analysen av den samtida samhällsdebatten om skolväsendet och bedömningssystemet som följde på skolreformerna i slutet av 1960-talet. Det
utgör en viktig kontextualisering till den skolpolitiska process som följde efter
reformen 1964. Det andra avsnittet belyser hur den hegemoniska berättelsen
om bedömningssystemet ifrågasattes och problematiserades under slutet av
sextiotalet. I det tredje och sista avsnittet behandlas de statliga utredningar,
partipolitiska inlägg och initiativ som togs för att skapa konsensus i fråga om
ett nytt bedömningssystem. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.

Radikal samhällskritik mot skolan och bedömningssystemet
Föreställningen om det starka samhället ifrågasätts
Både internationellt och nationellt sett kännetecknades 1960- och 70-talet av
samhällsomvälvning. I Sverige blev det synligt i att idéer om det starka samhället, sociala konventioner och värderingar ifrågasätts och i kritiken av den nationella politiken. En kritisk samhällsdebatt växte sig på detta sätt stark och gen-
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ljöd särskilt vid sextiotalets slut. 495 Kritiken inbegrep den statliga byråkratins
alltför detaljreglerade styrning av den enskilde medborgaren, skolsystemets
klassreproducerande roll och skolans bedömning. Den sammanföll i tid med
några händelser av betydelse för den fortsatta betygsdebatten. 496 Den kritiska
samhällsdebatten med vänsterideologisk prägel, var i viss mån även förankrad i
bredare politiska lager. 497 Samhällskritiken innebar ett kraftigt ifrågasättande av
traditionella och religiösa värderingar på en rad områden. Det gällde bland annat en i samhället utbredd auktoritetstro, ojämlikhet mellan könen, inom familjen, i arbetslivet och utbildningssystemet. 498 Efter genomförandet av de stora
löftesrika skolreformerna blev skolan starkt ifrågasatt på en rad områden.
Skolöverstyrelsen fick tillika skarp kritik för dess bristande utvärdering av reformerna. Kritiken tog fasta på frågor som skolans ideologiska fostran, lärares
auktoritet, en bristande elevdemokrati och frågor om religions- och sexualundervisningen. Riksdagsdebatten om gymnasiereformen innefattade även gymnasiets sexualundervisning, kristendomsämnets ställning och var mycket omfattande. Det utlovades stora förändringar av skolans traditionella prägel. Den
radikala kritiken riktades även mot den kapitalistiska samhällsstrukturen, marknadskrafternas inflytande över skolan och kritik riktad mot USA:s inflytande
engagerade många i början 1970-talet. 499
I skuggan av 1968 års studentrevolter runtom i världen började också en
kritisk opinion att höras från ungdomar i Sverige. Förutom studenternas kårhusockupation i Stockholm protesterade även gymnasieelever på olika platser i
landet mot centrala prov och betygssystemet genom bojkotter och andra aktio495

Florin, "Något som liknar en oblodig revolution-": jämställdhetens politisering under
1960- och 70-talen, (2000) Umeå, s 9, 16, 25. Sandin & Zetterqvist Nelson, "Synen på läsoch skrivsvårigheter och utvecklingen av en skola för alla", (Judith Lind), Normalitetens
förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap, (2006) s 83.
496
Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 5 Läroplaner, (1987) Stockholm, s 287. Norborg,
Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809-1992,
(1993) Stockholm, s 219ff. Hadenius, Modern svensk politisk historia: konflikt och samförstånd, (2003) Stockholm, s 145ff.
497
Möller kallar 1960-talet för ”vänstervindens årtionde” bland annat med anledning av det
kollektivistiska synsätt som präglade synen på samhället, den starka ställning som socialdemokratin hade under decenniet förutom det faktum att samtliga partier stod långt ut till
vänster i många centrala frågor. Möller, Svensk politisk historia 1809-1975, (2005) Lund, s
93-97. Se även Olivestam, Idé och politik III. De politiska partierna - Skolan och ideologin.
Från 1960 års gymnasieutredning till 1970 års gymnasieöversyn., (1989) Umeå, Stockholm,
498
Bergström, Jämlikhet och kunskap: debatter och reformstrategier i socialdemokratisk
skolpolitik 1975-1990, (1993) Stockholm; Stehag, s 90-98.
499
Se bland annat Lundahl, Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken 194490, (1997) Umeå, s 129. Klinth, Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 196095, (2002) Umeå, Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu,
(2004) Lund, s 223-227.

150

ner som riktade missnöje mot skolan och inte minst SÖ. I dagspressen och i
vitt skilda tidskrifter publicerades en flora av artiklar med kraftfulla protester
mot bedömningen och betygsättningen i skolan. 500

Skolpolitiken utvärderas
Under 1960-talet hade de stora skolreformerna möjliggjorts i den omfattande
utbildningsplaneringens och framtidsoptimismens namn. Den skolpolitiska
processen och reformernas genomförande vilade på en stark centraliserad
statsapparat och en relativt väl samlad regeringsmakt under en stark tillväxande
ekonomi. Detta föranledde beskrivningen det starka samhället som i skolhänseende karaktäriserades av ständigt rullande skolreformer. 501 Detta utvecklingsideal som legat till grund för utformningen av det enhetliga skolsystemet stötte
dock på motstånd i takt med den växande radikala samhällskritiken som tog
fart 1968 och fortsatte under 1970-talet. Därtill medförde den samtida ekonomiska nedgången och oljekrisen 1973, ett påtagligt problem som dämpade tilltron till utbildnings- och skolsystemets möjligheter att påverka och förändra
samhället. En ökad arbetslöshet följde i spåren av den internationella ekonomiska nedgången och drabbade ungdomarna kanske allra värst. Den tilltagande
ungdomsarbetslösheten bottnade enligt många kritiker i skolsystemets stelbenta och traditionella organisation.
Vid 1970-talets början, när den nya gymnasieskolan hade realiserats väcktes
en allt starkare opinion mot skolan. Ifrågasättandet omfattade problem med
ökad konkurrens, psykologiskt negativa effekter på eleverna och att många
elever alltjämt hindrades att fortsatta till högre studier. 502 Det var en situation
som de löftesrika skolreformerna och de moderna relativa betygen hade föresatts att lösa. Under en period med återkommande regeringsskiften och med
olika borgerliga regeringsbildningar efter valet 1976 och 1979, vann socialdemokraterna sedan tillbaka regeringsmakten 1982 för att behålla den med hjälp
av Vänsterpartiet kommunisterna efter valet 1985. Regeringskonstellationer
och regeringsbildande partier varierade under sjuttiotalet och tiden karaktäriserades av större parlamentarisk instabilitet än under sextiotalet. Den tidigare
starka parlamentariskt, socialdemokratiskt enande kraften för fortsatta rullande
skolreformer förelåg inte längre. 503
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Åren runt 1970 kritiserades även den förda skolpolitiken. I 1970 års riksdag
debatterades den fortlöpande skolreformen, en ny läroplan för grundskolan
och den integrerade gymnasieskolan. Därtill fördes också diskussioner om skolans problem med bristande disciplin och en dålig arbetsmiljö. 504 I anslutning
till skoldebatten diskuterades även utvärderingen av skolväsendet, vilket gjorde
att SÖ hamnade i skottgluggen med anledning av att skolmyndigheten både
genomförde och utvärderade skolans förnyelse- och utvecklingsarbete. 505 Det
var en maktposition och ett ansvar som SÖ i stor utsträckning erhållit genom
sextiotalets skolreformer. Ifrågasättandet av skolpolitiken i allmänhet och SÖ i
synnerhet, möjliggjordes till stor del av det faktum att den vetenskapliga forskningen i och genom skolreformerna blivit tydligare knuten till skolpolitiken och
skoladministrationen. 506 I denna veva väcktes också förslag från Folkpartiet om
att inrätta ett nytt utvärderingsinstitut för skolsystemet. Den dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson (s) avslog emellertid förslaget. En parlamentariskt sammansatt pedagogisk nämnd tillsattes dock för den fortsatta övervakningen av skolutvärderingsarbetet inom SÖ och indikerade det ökade missnöjet
med SÖ. Det nya organets funktion inom SÖ skulle vara av rådgivande natur
med ansvar för förberedande av forsknings- och utvecklingsarbeten. Den nya
nämndens inflytande blev dock relativt begränsat enligt Lindensjö och Lundgren. 507
Skolsystemet och skolpolitiken kritiserades även från annat håll. En kraftig
opposition blev särskilt kännbar när SAF och LO tog bladet ifrån munnen.
Båda arbetsmarknadsparterna agerade beslutsamt, om än från olika utgångspunkter, och uttryckte sitt missnöje mot skolpolitikens inriktning med en häftig
kritik mot skolan under 1970-talet. Framför allt angavs skolans bristande relation till samhället och isolering från arbetsmarknaden som huvudsakligt skäl.
Sammanvävt med 1970- och 80-talets kritik mot skolan påtalades även den
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bristande effektiviteten och måluppfyllelsen. Det följde i kölvattnet av ett
hårdnande klimat och ökade konflikter mellan arbetsmarknadens parter. 508

En kritisk debatt om skolan och betygen
Ifrågasättandet av det moderna svenska skolsystemet tog sig också uttryck i en
mer allmänt utbredd betygsdebatt bestående av att en lång rad debattböcker
och skrifter publicerades. 509 En nyhet vid det sena 1960-talet och 1970-talets
ingång var den mer långtgående betygskritiken om att helt avskaffa betygen.
Visserligen kan liknande tankegångar spåras tillbaka till riksdagens betygsdebatt
1964 där några försiktiga antydningar på temat förekom. 510 Det föreföll ha varit
ett alltför radikalt förändringsförslag vid den tidpunkten. I dagspressen antyddes också något enstaka förslag under sextiotalet. Då sträckte sig betygens kritiker till att förändra formerna för eller att avskaffa ordnings- och uppförandebetygen, vilket inte var alltför radikalt. Betygsdiskussionen följde ett liknande
mönster som debatten om bedömning av uppförande i det finska skolsystemet.
Där ifrågasattes inte betyg i skolan förrän i slutet av 1960- och början av 1970talet. 511
I Sverige möjliggjordes betygskritiken väsentligen av formeringen av en kritisk pedagogik. Nytt bränsle till den svenska kritiska skoldebatten hämtades
från den brittiske sociologen Basil Bernsteins undersökningar som fick betydelse för sjuttiotalets fortsatta debatt. Till en början växte denna kritiska pedagogik fram underifrån och var inte direkt associerad till särskilda politiska partier,
lärarförbund, fackorganisationer eller skolpolitiken, utan hade rotfästen ibland
olika grupper av lärare i skolan. 512 Enligt Donald Broady stod förklaringen till
denna återupptäckt av progressiva idéer under 1970-talet att finna i de många
lärare som fick hantera de vardagliga undervisningsmässiga problem förenade
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någon egentlig fråga som drevs vid mitten av 1960-talet. Se beskrivningen av riksdagsdebatten 1964.
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nr.3, (2002)
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(1981) Järfälla, s 210ff.
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med en skola som var ägnad att på olika sätt införliva elever från alla samhällsklasser. I fotspåren av Bernsteins studier vidareutvecklades pedagogiken och
antog en tydligare marxistisk retorik och inriktning. Med företrädare som Daniel Kallós, Urban Dahllöf, Ulf P. Lundgren och Donald Broady återupptogs
och drevs denna kritiska pedagogik i svensk kontext. 513 Den pedagogiska inriktning som blivit känd under namn som ramfaktorteori och läroplansteori
och perspektiv på skolans ”dolda läroplan” kritiserade den nya frigörande dialogpedagogikens framträdelseformer. Den hade vunnit alltmer terräng inom
skolforskningen och i skoldebatten. 514 Tomas Englund har också beskrivit
denna sjuttiotalskritiska pedagogiska debatt som att en kvalitativt ny demokratisk utbildningskonception grundlades och tog form under åren 1969-76. En
konception som i huvuddrag hade att göra med ett nytt sätt att tänka omkring
medborgarinflytande och krav på makt i beslutsfattningen. 515
Tillblivelsen av ett nytt forum för den kritiska skoldebatten under den senare delen av 70-talet blev tidskriften KRUT. 516 Även om tidskriften möjliggjorde
att bedömningen ifrågasattes mer systematiskt så anlades företrädesvis ett samhälleligt makroperspektiv och skolans bedömningstekniker diskuterades inte
mer ingående. Bedömning diskuterades främst som en övergång från en synlig
till en dold form av sortering av eleverna och ansågs förklara reproduktionen
av samhällsklasserna. Enligt Christian Lundahl låg det i linje med tidskriftens
primära syfte att sprida kunskap om de samhälleliga funktionerna av utbildningsväsendet för att påverka lärare till att reformera samhället och sina pedagogiska praktiker. 517
513

Kallós, Den nya pedagogiken: en analys av den s k dialogpedagogiken som svenskt
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(1976) Lund,
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samhällsfenomen, (1978) Stockholm, s 192ff. Bernstein, Dahlberg & Lundgren, Makt,
kontroll och pedagogik: studier av den kulturella reproduktionen, (1983) Stockholm,
Lundgren, "Om pedagogik som vetenskap. Några historiska reflektioner", (Staffan Selander
(red)), Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning,
(2003) s 389. se även Pettersson, "Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse" i
Selanders antologi.
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(1986) s 553ff.
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med explicit betygsinnehåll.
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I den fortsatta skoldebatten kom skolans effektivitet och synliga resultat att
hamna i fokus under 1980-talet. Skoldebatten polariserades och radikaliserades
således med tydligare positioner i fråga om synen på skolan och bedömning. I
ena ringhörnan framträdde företrädare för en klart ämnesinriktad undervisning
i en kunskapsskola och i den andra hörnan stod språkrör för en jämställd skola
för elever från alla samhällsklasser med jämlikhets- och demokratifrågor i fokus. Debatten under dessa år påminde i mångt och mycket om den debatt som
uppstått mot slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 518
I anslutning till uppfattningarna om skolans bristande effektivitet fokuserades alltmer de påtagliga svårigheterna för staten att styra samhällets stora välfärdsinrättningar i önskad riktning. Efter den ekonomiska nedgången under 70talet med en ökande ineffektivitet hamnade det svenska välfärdssamhället under opinionsmässigt starkt tryck. I och med den växande offentliga sektorn
blev också välfärden i grunden ifrågasatt under 1980-talet. 519 Det satte också en
viss prägel på både den samhälleliga och den skolpolitiska debatten. I skoldebatten ställdes allt tydligare krav på en decentralisering av skolans styrning och
en valfrihet för familjen och individen ifråga om skola och utbildning. I förlängningen ökade också efterfrågan på möjligheten att starta fristående skolor.
I den nya författningen 1974 syntes en strävan efter decentralisering med tankegångar om ett vidgat lokalt inflytande för befolkningen i stort och särskilt en
ökad tilltro till kommunalt inflytande. I förlängning av detta uppfattades den
tidigare så starka statliga styrningen som alltmer problematisk även i frågor om
skolsystemets organisering för den enskilde eleven under 1970- och 80-talet. 520
Jag har här framställt några övergripande utvecklingslinjer under 1970- och
80-talet som bakgrund till skolans allt tydligare ifrågasättande. I det följande
fokuseras diskussionerna om bedömning under dessa två decennier.

En jämförande bedömningsnorm ifrågasätts
Gymnasiereformen 1964 hade genomförts på grundval av den moderna berättelsen som formulerades av GU. Efter det tillsattes en rad utredningar som
primärt diskuterade den högre utbildningen utan direkt fokus på gymnasieskolan. 521 Kompetensutredningen 1965 hade siktet inställt på behörighet, antag518

Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s
84-85. Kogan, Granheim & Lundgren, Evaluation as policymaking: introducing evaluation
into a national decentralised educational system, (1990) London,
519
Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling
1809-1986, (1988) Solna, s 229f.
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Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s
92ff.
521
Jag har av skälet att de inte först och främst berör de gymnasiala skolorna valt att begränsa mig till att endast nämna dessa statliga utredningar i förbigående och inte fördjupa
mig i det detaljerade innehållet. Det tjänar främst som bakgrundsinformation och exempel
som visar att frågor om tillträdesregler och urvalsmekanismer till universitetsstudier utifrån

155

ning och urval av elever inför högre studier och lade fram sitt resultat 1970. 522
Det var ett av flera utredningsarbeten med fokus på frågan om jämförande
urval inför högre studier under 1970- och 80-talet. 523 Det följdes av Kompetenskommittén som lade fram sitt betänkande 1974 vilket i stort sett gick på
Kompetensutredningens linje. 524 Under 1980-talet tillsattes också Tillträdesutredningen, som uttryckte sin målsättning att avdramatisera urvalssituationen
genom att ta fram den alternativa antagningstekniken högskoleprov. 525 Resultatet från högskoleprovet skulle fungera som en andra möjlighet för tillträde till
högre studier och skulle minska orättvisan i fråga om urval. Med olika urvalsmetoder och uppställda kvotgrupper skulle studielämpligheten hos olika elevbegåvningar utifrån deras egna förmågor avgöras. Betygen kvarstod enligt utredningen som den i särklass mest avgörande värdemätaren på studiefärdighet
hos individen. 526 Dessa utredningar fokuserade på urvalstekniker och föreslog
aldrig ett förändrat betygssystem. Möjligheten att förändra systemet medförde
alltför radikala förändringar i urvalshänseende, vilket utredningarna motsatte
sig. 527
Sista ordet var alltså inte sagt ifråga om att betyg behövdes för urval mellan
individer. Jämförelsen som bedömningsnorm föresattes alltjämt. Diskussionerna om betyg från slutet av 1960-talet och fram till 1980-talet var inte isolerade
till den formella skolpolitiken som tidigare. De begränsades inte heller till statliga utredningar utan diskuterades även på andra samhällsarenor. Särskilt under
åren 1968 och 1970 hopade sig debattinläggen i svensk dagspress. Flera tidskrifter publicerade även nummer på temat betyg och bedömning i samband
med de radikala samhällskritiska diskussioner som ifrågasatte skolans samhällsfunktion. 528 Det är temat i nästa avsnitt.
en kollektivt jämförande bedömningsnorm var under utredande, samtidigt som betygssystemet för gymnasieskolan inte genomgick några förändringar i urvalshänseende.
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metoder för urvalet till högskoleutbildning, (1995) Stockholm, s 22-23.
528
Vid min genomgång av dagspressen fann jag ett antal olika debattböcker, tidskrifter och
rapporter om betyg var omnämnda. Utöver det har även den tidigare forskningen och sekundärlitteratur visat på samma förehållande. Några debattböcker var exempelvis Caspar &
Jalander, Konkurrensskola, (1969) Stockholm, Utöver det publicerades även ett flertal
forskningsrapporter året 1969 Att sätta betyg, (1969) Stockholm, ; Ajne & Andersson,
Statistisk inferens för 3 betyg i matematisk statistik, (1969) Stockholm, ; Arleij, Dahlrot &
Instituttet for markedsføring, Repetisjon av annonser: seminarieuppsats för tre betyg i
företagsekonomi, ämnesdelen distributionsekonomi, Lunds universitet, maj 1969, (1969)
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Betygsdebatten i dagspressen runt 1970
Mot bakgrund av det fåtal inlägg i dagspressen om betyg under åren 1960-67
och att ännu färre ifrågasatte betygen, framstår den livaktiga diskussion om
bedömning som uppstod 1968-1969 särskilt viktig att analysera. 529 Samtidigt
publicerades även en hel flora av debattböcker och artiklar med anledning av
att det nya relativa betyget hade genomförts i gymnasiet. I ledarspalter och
debattartiklar diskuterades betygens utformning, funktioner och förekomsten
av betyg blev ordentligt ifrågasatt. Enligt en rapport från SÖ var det Lärarnas
riksförbunds årliga skolvecka 1969 på temat betyg som verkligen satte fart på
debatten. 530 Debatten eskalerade samma år vilket mängden dagstidningsartiklar
om betyg vittnar om. 531
I debatten förekom både inlägg om att reformera det relativa betygssystemet, argument för ett nytt bedömningssystem såväl förslaget att helt avskaffa
betyg. Det sistnämnda får betraktas som ett nytt inslag i betygsdebatten och
nytt moment i modernitetsberättelsen. En adjunkt tillika förälder argumenterade emot det relativa betyget och föreslog ett nytt absolut betygssystem.
”Varken som förälder eller lärare vill jag avskaffa skolbetygen till förmån för ett
system med – subjektiva omdömen och – troligtvis – allmänt svamliga yttranden
om mina och andras barn. Som mamma vill jag veta vilket kunskapsmått mitt
barn har uppnått under de många timmarna på den hårda skolbänken. Som lärare vill jag tvingas avge ett officiellt och objektivt besked om vilka kunskaper
mina elever har erhållit.” 532

Argumentet var att både lärarkår och föräldrar tillsammans stödde tanken på
att behålla betygen i skolan, men att teknikerna för bedömning behövde reformeras. Att införa absoluta betyg motiverades av att de relativa betygen
uppmuntrade konkurrens och skapade otrygghet för eleverna. Betygsnivån var

tygsspridning i ämnen och kurser för eleverna i grundskolans årskurs 9 vårterminen 1966 i
Västmanlands län, (1969) Stockholm, ; Härnqvist, Behöver vi betyg? föredrag vid skolveckan 1969, (1969) Göteborg, ; Kjerneld & Pettersson, En analys av linjebytare vad beträffar bakgrund, prestationer och attityder i årskurs 1 i gymnasiet: en studie av linjebytare
från naturvetenskaplig tillvalsgrupp: uppsats för tre betyg i pedagogik vid Göteborgs universitet, (1969) Göteborg, ; Lunds matematiska sällskap, Tentamensproblem i matematik i
Lund läsåret 1968-1969: 1-3 betyg, (1969) Lund,
529
Bygger på tabell nr. 5 om antalet artiklar om bedömning och betyg i dagspressen mellan
1960-1995.
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Dagens Nyheter, 2/8 -1969 "Förenkla betygen!" Svenska Dagbladet, 16/6 -1969 "Konkurrens och betyg", Hallandsbladet, 28/5 -1969 "Betyg - behövs de?" Cavonius. Dagen
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inte endast avhängig de egna prestationerna utan också övriga elevers betygsnivå. 533
Många artiklar skrevs för att behålla betygen.
”De som förespråkar att betygen utan vidare slopas tycks genomgående koncentrera uppmärksamheten på skolmiljön, utan hänsyn till utbildningens funktion i förhållande till det omgivande samhället. Betygen menas sätta en prägel av
hets och konkurrens på livet i skolan – avskaffa dem, och resultatet blir lugn,
harmoni och samverkan. Det låter vackert, men är dessvärre orimligt.” 534

Framför allt ansågs det orealistiskt att uppnå en harmonisk skolmiljö helt utan
stress och konkurrens. En dålig skolmiljö var inte betygens fel. Flera artiklar
argumenterade på liknande sätt för att behålla betyg och menade att avskaffa
betyg var omöjligt eftersom de fyllde nödvändiga samhällsfunktioner som prognosinstrument och urvalsteknik för fortsatt utbildning och in i arbetslivet. 535
En gymnasieelev skrev en artikel och argumenterade för att en majoritet av
gymnasieeleverna vid hans skola ville behålla betygen enligt en på skolan
genomförd enkätundersökning. 536
Bland betygsförsvararna återfanns inte enbart föräldrar, lärare och gymnasieelever utan också några etablerade pedagogiska forskare.
”Betygen har blivit impopulära på ett sätt, som ibland måste väcka förvåning.” 537

Professor Wilhelm Sjöstrand argumenterade på detta sätt för att behålla betygen trots tendensen att betygen märkligt nog var på väg att avskrivas i det
svenska skolväsendet. Pedagogikprofessor Sten Henrysson stod även han
bland betygens försvarare och tog parti för att bevara den grupprelaterade bedömningen med en jämförande norm. 538
Men betygskritikerna framförde också sina argument i dagspressen. 539 I
några artiklar argumenterade en Kristian Wåhlin för att ta bort betygen helt
eller åtminstone omgående reducera antalet betygskategorier och göra om procentsatsen för hur betygen fördelades. Särskilt allvarligt var elevhanteringen för
de med låga betygen 1 och 2. De ansågs få lida oerhört. Istället skulle de svaga533
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re elevernas betyg slås samman till en enhetlig kategori med betyg 2 som normalbetyg, i vilken då 31 % av eleverna skulle hamna. Tendensen var tydlig, det
handlade om att reducera betygsättningens negativa effekter genom att snäva in
bedömningen av eleverna i omfattning. 540
”Det ger en upplysning om elevens situation, men kan inte upplevas som en
prickning på samma sätt som nuvarande utgallring av de allra svagaste till betyget ETT.” 541

Wåhlin menade att det var djupt olyckligt att skolmyndigheterna beordrade alla
lärare att upplysa om vilka de allra sämsta eleverna i landet var. Bedömningens
effekter verkade därför alltför utpekande och stigmatiserande för de svaga och
sämre eleverna. Ytterligare skäl för att avskaffa betyg var att de ansågs grymma
och orättvisa mot eleverna. De styrde eleverna och deras framtid på ett nästan
ödesmättat sätt i och med att det var uppbyggt omkring en på förhand preciserad procentsats för hur många elever i årskullen som kunde få ett visst betyg.
Betygen ansågs vara onödiga och gynna en osund konkurrens mellan eleverna. 542
Ett inlägg gjorde en poäng av skolans målsättning att fostra elever inte var
förenligt med dokumenterade observationer i betyg.
”Utvecklandet av elevernas självständiga och kritiska förmåga är ett exempel på
ett moment som belönas betydligt starkare i dagens skola än i gårdagens. Detta
är dessutom exempel på en aktivitet som överhuvudtaget ej är lämpad för betygsättning.” 543

Den moderna skolans målsättning och läroplan som åsyftade fostran av andra
elevegenskaper som social utveckling och samarbete ansågs inte rimma med
förlegade betyg som premierade lätt mätbara kvaliteter. Frågan var om även
dessa egenskaper skulle inkluderas i bedömningssystemet och att bedömningen
skulle vidgas i omfattning eller helt enkelt skifta fokus. 544
Ett annat inlägg kritiserade tendensen att öka betygens omfattning.
”Istället för att sätta betyg på allt fler egenskaper hos eleverna bör man gå den
motsatta vägen – att avskaffa betygen.” 545

En annan betygskritiker, forskaren Staffan Hellberg, hävdade att betygens effekter var direkt dåliga. Hellberg listade en rad ideologiska krav som ansågs ha
dominerat betygsdebatten till betygens försvar. Hellberg poängterade ironiskt
att lottning uppfyllde dessa krav och därför vore ett rimligt alternativ.
540
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”Det är i alla händelser uppenbart att gymnasiebetygen inte uppfyller något av
kraven (möjligen med undantag av nr. 2). De utgör alltså ett mycket dåligt instrument, kanske det sämsta som är politiskt möjligt i Sverige idag. (Gallringsinstrument som ger företräde åt direktörssöner eller åt personer med ljust hår och
blå ögon är sämre, men politiskt omöjliga.) Det måste alltså finnas flera som är
bättre, och det finns åtminstone ett som uppfyller alla tio kraven, lottning.” 546

Hellberg visade att betygssystemet illustrerade hur godtyckligt samhällets urvals- och gallringssystem inför yrken och utbildning slog. Lottning hade åtminstone den fördelen att det öppet redovisade hur nyckfullt människor gallrar
och väljer ut vissa elevegenskaper. 547
I samhällsdebatten aktualiserades i synnerhet de relativa betygens brister.
Det var godtycke, orättvisa jämförelser och fokus på lätt mätbara kvaliteter och
egenskaper. På så sätt sköts den jämförande bedömningsnormens baksidor i
förgrunden i debattartiklarna och satte prägel på skolpolitikens fortsatta inriktning med olika ideal i synen på bedömning.

Samhällsdebatten om relativa betyg blir skolpolitik
Mot bakgrund av den livliga samhällsdebattens tilltagande kritik mot betyg togs
en del politiska initiativ. Sixten Marklund menar att dåvarande utbildningsminister Olof Palme fångade upp samhällsopinionen mot relativa betyg och att
regeringen av den anledningen avsåg att tillsätta en parlamentarisk betygsutredning. I det skedet vidhöll SÖ:s nye chef Jonas Orring att betygsärenden var
ett skolmyndighetsansvar. 548 Därigenom blottlades oenighet mellan regering
och skolmyndigheten i fråga om ansvaret över betygssystemet. Möjligen förstärktes det av att SÖ genom sextiotalets skolreformer hade nått en allt starkare
ställning både i ”formuleringsledet” och ”genomförandeledet” av skolpolitiken. 549 Det mynnade ut i att SÖ mottog en skrivelse från regeringen med uppdrag om att gå vidare med betygsfrågan, men utifrån en promemoria med riktlinjer som utbildningsdepartementet hade upprättat. Det var inte utan vidare
som regeringen förlade ansvaret för betygsfrågor till skoladministrationen bortom regering och riksdags inflytande. Så småningom tillsatte SÖ en arbetsgrupp med experter bestående av åtta tjänstemän under Sixten Marklunds led546
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ning. 550 Marklund knöt en referensgrupp till utredningsarbetet med representanter som tillvaratog näringslivets, den högre utbildningens, lärarkårens, föräldragruppens samt elevernas intressen (en studerande utsågs, som senare
kompletterades med ytterligare en). 551 Syftet var att utreda behoven av betyg i
skolan, betygens utformning, funktioner och effekter. Utbildningsdepartementets PM med riktlinjer för arbetsgruppen, inriktades på betyg som urvalsinstrument för vidare utbildning. Det var den fråga som man ansåg att samhällsdebatten särskilt lyft fram. Betygens negativa effekter på eleverna och undervisningssituationen skulle utredas och belysa huruvida betygen var lämpliga
tekniker för att uppnå objektiva graderingar. Alternativa bedömningstekniker
kunde annars tas i bruk. 552 SÖ:s arbetsgrupp sammanfattade PM:ets direktiv på
följande vis.
”I samtliga ovan uppräknade uppgifter inom utredningen gäller frågan betygens
roll för den enskilde eleven.” 553

Bedömningen skulle belysas utifrån effekterna för den enskilde eleven. Resultaten från utredningen skulle regelbundet redovisas till utbildningsdepartementet och regeringen behöll på så sätt visst initiativ i betygsfrågan. I arbetsgruppens eget resonemang framhölls hur SÖ:s många betygsutredande undersökningar legitimerade deras betygsförslag. Arbetsgruppen uttalade sig också
med viss säkerhet om den framtida utvecklingen och menade att det inom några års tid stod relativt klart att allt fler elever från grundskolan skulle beredas
plats i gymnasieskolan. Av det skälet skulle betygets urvalsfunktion successivt
förlora i värde som urvalsteknik och motivera alternativa komplement för urval. 554 Arbetsgruppen framhöll på samma gång behovet av att ordentligt se
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över de verkliga effekterna av eventuella betygsförändringar innan dessa
genomfördes.
”Ett eventuellt avskaffande av eller en inskränkning i betygens funktion som information till arbetsgivare skulle kunna få till följd att betygen i praktiken kommer att ersättas av muntliga omdömen om eleverna, vilket skulle kunna leda till
större godtycke och mindre rättssäkerhet än vad som är fallet med nuvarande
system.” 555

SÖ:s arbetsgrupp såg tydliga risker med muntligt förmedlade omdömen och
argumenterade mot genomgripande betygsinskränkningar. Det kunde visa sig
att de negativa effekterna av exempelvis borttagna betyg kunde överstiga de
önskvärda effekterna. Arbetsgruppen antydde något tvekande en försiktig
övergång till målrelaterade betyg. 556 I övrigt föreslog arbetsgruppen att en individrelaterad utvärdering och bedömning skulle användas i större utsträckning
och att individuella skriftliga betyg skulle omfatta kunskaper och färdigheter
och ingenting annat som personlighetsutveckling eller dylikt. 557
Tidpunkterna för betyg i grundskolan skulle vara i vårterminen årskurs 6, 7
och 8 samt både vår- och hösttermin i årskurs 9. Betygen skulle sättas efter en
glidande betygsskala motiverat av att det gynnade en mer flexibel bedömning
av den enskilde och möjliggjorde en större betygsvariation för den enskilde
eleven under studietiden. Det poängterades vidare att urvalsfunktionen skulle
tonas ned i grundskolan samtidigt som funktionen alltjämt kvarstod i gymnasiebetygen. Urvalet till gymnasium skulle även fortsättningsvis ske genom betyg
samtidigt som urvalet till högre studier skulle bestå av en kombination av betyg
och resultaten av studielämplighetsprov. 558
Arbetsgruppens propå mynnade ut i att relativa betyg skulle ersättas av nya
målrelaterade betyg på elevernas ämneskunskaper med en glidande betygsskala.
Det omfattade såväl grundskola som det frivilliga gymnasiet. Arbetsgruppen
betonade att detta inte var någon stor omläggning eftersom olikheterna mellan
betygsformerna inte var särskilt stora i praktiken. Behovet av urvalsförfarandet
menade man alltjämt kvarstod vid övergång till högre studier. Betygen skulle
därför kompletteras med genomförda studielämplighetsprov för att få fram det
bästa urvalet bland elevunderlaget. 559
Därtill skulle också möjligheten att inte utfärda betyg till den gymnasieelev
som helt saknade kunskaper i ett ämne med motiveringen att det var fråga om
en frivillig skolform. Det vill säga, lärare kunde alltjämt tillämpa någon form av
underkännande av eleverna genom betyg vid dessa undantag. Den underkännande exkluderande praktiken förföll alltså kvarstå, om än i undantagsfall. Ar555
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betsgruppens betygsförslag kännetecknades av en viss försiktighet och tvekan
inför alltför omvälvande och radikala betygsförändringar. Detta var kanske
ingen stor överraskning i och med att myndighetens maktposition och särställning i ansvaret för skolväsendets objektiva och jämförande bedömningssystem
etablerats i GU:s berättelse. SÖ beskrevs ju som garant för vetenskaplig objektivitet i den centralt standardiserade provverksamheten samt betygsekvivalerande kontrollen på nationell nivå. Att SÖ i sitt betygsförslag skulle föreslå att
helt avveckla eller förändra detta inflytande och ansvar för den övergripande
nationella bedömningsverksamheten förefaller mindre sannolikt. 560

Den skolpolitiska hanteringen av betygsfrågan problematiseras
SÖ:s arbetsgrupps förslag sändes efterhand ut på remiss till ett stort antal instanser och remisstiden förlängdes efter påtryckningar från olika grupper. Det
stora flertalet instanser ställde sig mycket kritiska till deras relativa betyg. 561
Efter fullbordad remissrunda sammanställdes resultatet och lades fram inför
SÖ och publicerades sedermera i en skrivelse till regeringen under hösten 1972.
Detta skedde utan ytterligare remissrunda. Det officiella SÖ-förslaget innebar
att de relativa betygen alltjämt skulle behållas i både grundskola och gymnasium och ges efter den femgradiga skalan med genomsnittsbetyget 3. Betyget
skulle sättas efter de faktiska individuella studieprestationerna och fördelas av
den bedömande läraren tillsammans med den berörda lärargruppen. Ingen
hänsyn till fixerade och på förhand givna procentsatser skulle tas. Det relativa
betygets normalfördelningskurva skulle på så sätt inte vara styrande för den
procentuella fördelningen av betygen på eleverna på riksplanet. SÖ föreslog
också att urvalsförfarandet till gymnasiestudier skulle kunna grundas på ett
flertal alternativa bedömningstekniker utöver själva betygen, som exempelvis
studielämplighetsprov och arbetslivserfarenhet. Den bärande tanken från sextiotalet om ett enhetligt system med en grupprelaterad och jämförande bedömning visade sig SÖ alltmer ambivalent till. 562
Att den socialdemokratiska regeringen överlämnat betygsfrågan till SÖ rönte motstånd. Moderaterna i riksdagen ifrågasatte att det politiska ansvaret för
det omfattande och för samhället vida betydelsefulla betygsutredande arbetet
delegerades till SÖ. 563 Att det yttersta ansvaret för skolans bedömning var förlagt till en skolmyndighet var mycket olyckligt och direkt oansvarigt. Moderaten Nordstrandh hyste starka tvivel till SÖ:s förmåga att hantera frågan förutsättningslöst. SÖ hade trots en massiv samhällskritik, ivrigt försvarat de relativa
560
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betygen gentemot den växande opinionen för målrelaterade betyg. Moderaterna ville därför påskynda en parlamentarisk utredning för att inte frågan om
betyg skulle förhalas ytterligare och skjutas på framtiden. Det var en alltför
angelägen fråga för moderaterna. Genom 1960-talets betygsreform hade moderaterna tappat inflytande i definitionen av den gymnasiala skolans bedömning
till socialdemokraterna och SÖ. Av Nordstrandhs (m) inlägg att döma såg moderaterna häri en möjlighet att återta ett politiskt initiativ i skolfrågorna och att
få återinföra de absoluta kunskapsbetygen enligt den linje de drev i betygsdiskussionen 1964. Utöver moderaternas inspel i betygsfrågan gjorde även andra
riksdagspolitiker anspråk på att definiera rådande bedömningssystems problem
och lösning. 564
I november 1971 kritiserade riksdagsledamot Gunnar Richardson (fp) utbildningsminister Ingvar Carlsson (s). Richardson var tveksam till att regeringen i betygsfrågor alltjämt fortsatte att hänvisa till SÖ:s utredningsrapport utan
att verkligen ge besked eller behöva redogöra för partiets ståndpunkt. Richardson beklagade dessutom att socialdemokraterna när de väl uttalade sig bara
eftersträvade enhetlighet i betygens utformning. Det visade sig ha lett helt fel
efter det relativa betygets införande. Exempelvis ansågs frånvaron av godkändgräns skapat ordentlig oreda. Det var ett rent ”betygskaos” som uppstått med
anledning av regeringens skolorganisatoriska och betygsmässiga förändringar.
Regeringen hade ändrat skolstadgans bestämmelser om antalet betygstillfällen
utan riksdagens deltagande och delaktighet i beslutet. Detta samtidigt som socialdemokratiska regeringen fortsatte att avvaktande hänvisa till SÖ:s betygsutredningsrapport. Carlsson (s) avböjde att ge besked om socialdemokratins hållning i betygsfrågan och svarade inte utförligt på kritiken eftersom remisstiden
för SÖ:s slutrapport hade förlängts och alltjämt var oavslutad. 565
1972 när SÖ lade fram sitt slutliga officiella förslag argumenterade myndigheten för att ärendet skulle hänskjutas tillbaka upp på den formella skolpolitiska arenan. Det var just ett sådant förfarande som SÖ-chefen Jonas Orring hade
förutspått och motsatt sig innan utredningsarbetet hade påbörjats. Därmed
sköts bedömningsfrågan upp på regerings- och riksdagsnivå. Så småningom
valde den socialdemokratiske utbildningsministern att tillsätta en ny kommitté
för vidare utredning. 566
Riksdagsledamoten Nordstrandh (m) ställde sig mycket frågande till att utbildningsministern och regeringen hoppade fram och tillbaka i betygsfrågan
och att betygssystemet förändrats utan att man meddelat eller involverat riksdagen. Nordstrandh välkomnade naturligtvis SÖ:s antydningar om målrelaterad
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bedömning i sitt förslag. Det påminde om det gamla absoluta betyget som slopats mot moderaternas vilja 1964. Moderaterna fortsatte därför att kritisera
regeringen för att inte ta ställning för eller emot jämförande eller målrelaterade
betyg. 567
Folkpartisterna Stålhammar och Taube ifrågasatte också regeringens betygslinje. Det var bara att beklaga att betygsättningen och betygstillfällena i
grundskolan hade reducerats så kraftigt. Det bästa hade varit att behålla betygen i alla årskurser och skolstadier. Eftersom en ökad samverkan mellan hem
och skola efterfrågades alltmer samtidigt som man tog bort betygen som en
viktig information till hemmet, försvårade skolans informationssamarbete med
föräldrarna. Statsrådet Carlsson (s) å sin sida var försiktig i sitt ställningstagande i betygsfrågan. Carlsson försvarade att muntliga samtal ersatte och blev ett
alternativ till skriftligt betygsdokumenterad information. Carlsson hävdade
bestämt att samtal gav en bättre vägledning och utförligare informationsunderlag om den enskilde eleven för såväl föräldrar som eleverna själva. Detta skiljde
socialdemokraten Ingvar Carlsson åt från den syn på muntliga omdömen och
bedömningssamtal som man inom SÖ:s arbetsgrupp hade argumenterat mot. 568

Försök att individualisera bedömningen
En uppgörelse med jämförande bedömning - 1973 års betygsutredning
Flera försök att föra upp betygsfrågan i riksdagen hade gjorts för att få en parlamentarisk utredning till stånd eller få till ett snabbt regeringsbeslut. Folkpartisten Gunnar Richardson var en frekvent motionär. Vid flera tillfällen kritiserade han regeringens hantering och förhalning av betygsfrågan. Visserligen
hade Richardson tidigare välkomnat en parlamentarisk betygsutredning, men
åren hade gått och 1973 års betygsutredning kom för sent. SÖ:s treåriga utredningsarbete med turer mellan SÖ och regeringen hade skjutit upp betygsfrågan.
I riksdagen kritiserade Richardson regeringen för att mot bättre vetande och en
samlad stark folkopinion motsatte sig förslaget med målrelaterade betyg. 569
”Skolöverstyrelsen har lagt fram sitt förslag med uppbåd av sina främsta experter, med hjälp av en särskild referensgrupp och efter att med stor lyhördhet ha
inhämtat synpunkter från hela skolsverige. Alla tänkbara aspekter har granskats
och ventilerats. Reaktionen bland skolfolk och politiker har varit övervägande
positiv. De stora lärarförbunden har accepterat förslaget i medvetande om att ett
betygssystem som innehåller enbart fördelar inte existerar och aldrig kommer att
existera. Allt är med andra ord upplagt för ett snabbt beslut i riksdagen i syfte att
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så fort som möjligt få bort de uppenbara avigsidorna med det nuvarande betygssystemet.” 570

Svaret från regeringen lät dock inte vänta på sig. 571 Den socialdemokratiska
regeringen svarade att man borde uppnå en så bred och stabil politisk uppslutning som möjligt i betygsfrågan, så att inte framtida regeringsskiften ledde till
fler betygsreformer. 572 Med den målsättningen tillsattes 1973 års Betygsutredning av utbildningsminister Ingvar Carlsson i en enligt honom mycket komplicerade fråga. I ett meningsskifte menade Richardson (fp) att utredningen i detta
skede var tillsatt i onödan. Carlsson (s) hävdade att Richardsons linje om betygsförändringen saknade underlag och stöd från eleverna och poängterade att
till och med moderaterna stödde en parlamentarisk utredning. Richardson menade att regeringen agerade inkonsekvent, tvehågset och vacklande i det brådskande ärendet. Det var ett svek mot eleverna. Regeringens betygshantering
hade pågått i snart när fyra år, räknat från SÖ:s första utredning och ännu stod
man inte inför riksdagsbeslut. Istället hade socialdemokraterna beslutat att tillsätta ytterligare en statlig utredning. Richardsson menade att betygsfrågan, trots
en bred politisk uppslutning och förankring i den folkliga opinionen, nu skulle
dras i långbänk. 573
I februari 1973 tillsattes efter dessa turer en parlamentarisk utredning under
namnet 1973 års betygsutredning, BU73. 574 Riktlinjerna var att utifrån Skolöverstyrelsens betygsförslag komma fram till en lösning i betygsfrågan. 575
Kommittén definierade betygsfrågans lösning på följande vis. Mot bakgrund av
den betygsdebatt som tog fart i slutet av 1960-talet hade utredningsarbeten
inom SÖ:s regi genomförts. Betygsdebatten i samhället hade inledningsvis fokuserat på bedömningens utformning och tekniker, dess förtjänster och negativa effekter. Debatten hade alltmer skiftat fokus till att handla om betygens vara
eller inte. BU 73 konstaterade utifrån samhällsdebatten behovet av att komma
till rätta med de negativa effekter som modellen med jämförande relativa betyg
bidragit till. Istället ville man inrätta en individuell bedömning i grundskolan
som ersättning för traditionella betyg, men behålla dem i gymnasieskolan. 576
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Utredningen begränsade sin översyn till följande formella systemfunktioner.
Det var betygen som information om elevens kunskaper och färdigheter, betygens motivationsfunktion för eleverna, betyg som en metod för att göra urval
mellan elever vid intagningen till gymnasiestudier. 577 Ur informationssynpunkt
ansågs relativa betyg vara otillräckliga och kunna ersättas av andra bättre upplysningsformer. 578
Det relativa betyget ansågs ur motivationssynpunkt bristfälligt eftersom det
endast motiverade de duktiga och högpresterande och inte samtliga elever.
Problemet låg i att ett betyg som jämfördes mellan alla elever aldrig kunde
uppnå denna motivationseffekt. Tvärtemot verkade det menligt på skolans
övergripande målsättningar. Däremot kunde betyg som synliggjorde, graderade
den enskilde elevens skolresultat utifrån en elevs tidigare uppnådda resultat
inspirera samtliga elever. På det sättet skulle samtliga elever inkluderas i bedömningen samtidigt som alla elever motiverades av betyg. 579
Sett ur urvalssynpunkt var BU73 av den uppfattning att betygen var begränsade som urvalsteknik. 580 Man förordade att alternativa bedömningsmetoder skulle tas fram för att göra elevurval istället för de traditionella jämförande
betygen. För urval till gymnasiet föreslogs ett flertal instrument för att göra en
individrelaterad bedömning. 581
”[E]tt tregradigt omdöme för direktsökande, valalternativ, ansökningstillfälle,
arbetslivserfarenhet, förutbildning och könstillhörighet”. 582

Alla dessa urvalsgrunder skulle rendera i en bestämd poängsats för varje elev.
Det alternativa bedömningssystemet gjordes särskilt tydligt i den individrelaterade bedömningen som föreslogs.
”Utmärkande för individrelaterad bedömning är att elevens prestationer bedöms
i jämförelse med hans tidigare prestationer och hans förutsättningar. Fördelarna
med en individrelaterade bedömning är att: a) man bedömer mera än kunskaper
b) eleven jämförs bara med sig själv.” 583
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Denna mer strikt individbaserade bedömning skulle ske i form av formaliserade möten mellan hemmet och skolan, så kallade kvartssamtal, för att uppnå en
mycket mer allsidig och nyanserad bedömning av individen som gick bortom
blott uppvisade kunskaper och färdigheter. Utredningen föreslog följande samtalsämnen och bedömningsområden som vägledande riktlinjer för hur den
individualiserade bedömningen skulle utföras av lärarna:
a) Elevens ämneskunskaper och färdigheter. Elevens framsteg och svårigheter
och dess orsaker.
b) Elevens sätt att arbeta, uthållighet, koncentrationsförmåga, arbetstakt, planeringsförmåga och förmåga att självständigt ansvara för en uppgift.
c) Elevens sociala relationer, behov och förmåga att samarbeta med kamrat
eller med en grupp, att kunna ge och ta i relationen till andra individer/gruppen, att acceptera ställda krav från gruppen, initiativförmåga och påverkan på andra.
d) Elevens känslomässiga uttryck, intresse och begåvningsdrag som konstnärligt skapande. 584
Utredningen slog fast att:
”Bedömning av elevernas prestationer är nödvändig dels därför att i första hand
elev, föräldrar och lärare skall kunna få reda på hur eleven klarar sitt skolarbete
och utvecklas, dels därför att bedömning stimulerar eleven i hans studier.” 585

De formaliserade samtalen skulle äga rum vid minst två tillfällen varje termin.
Denna individrelaterade bedömningsmodell var framför allt inriktad på grundskolan och kunde göras något mindre framträdande i högstadiet. Utredningens
ledamöter var eniga i frågan om att betygens informations- och motivationsfunktion alltjämt behövdes, men framhöll att det rådde delade meningar om
den exakta utformningen av bedömningsteknikerna för ändamålet. Kommittén
poängterade att alla ledamöter var eniga om att individrelaterad bedömning
skulle göras varje termin genom formaliserade samtal. Utöver detta individualiserade bedömningssystem för grundskolan skulle kommittén föreslå gymnasiebetygens utformning. Den oenighet som uppstått inom kommittén märktes i
att både ett majoritetsförslag och ett minoritetsförslag redovisades. Minoritetsförslaget innehöll de borgerliga reservanternas kritiska invändningar. 586
Konflikten inom utredningen blev påtaglig i betänkandet. Majoritetens betygsförslag var att de sedvanliga betygen i grundskolan ersattes med en individrelaterad bedömning i samtalsform. En samlad information om elevens skolsi584
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tuation skulle meddelas elev och föräldrar i slutet av varje termin. Skolan ålades
dessutom att inbjuda till samtal varje termin samt att eleven vid skolgångens
avslutning fick ett intyg om fullgjord skolplikt. 587
Den borgerliga minoriteten av ledamöterna reserverade sig beträffande tidpunkten när skriftliga betyg skulle utfärdas av lärarna i grundskolan. 588 Reservanterna Elmstedt (c) och Hörlén (fp) förordade att skriftliga betyg skulle ges
med början i högstadiet, i årskurs 7 och 8 på vårterminen och i årskurs 9 vid
både höst- och vårterminen. Det formella skriftliga betygsdokumentet skulle
bygga på en tregradig betygsskala. Motiveringen till minoritetens förslag var att
inget egentligen kunde ersätta de formella betygen som urvalsgrund för gymnasieintagning. En enskild ledamot, Per Olof Strindberg (m) motsatte sig även
det relativa betyget och förordade kursrelaterade betyg med bibehållen femgradig skala. Samme ledamot ville att betyg skulle ges i varje skolstadium och i
varje årskurs i gymnasiet. Motiveringen var att det relativa betyget enbart hade
fått negativa effekter, lett till ökad stress bland eleverna och upprätthållit en
negativ rangordning mellan eleverna. En rangordning som inte var baserad på
personliga prestationer. 589
Intagningen till gymnasiet borde ordnas så att den enskildes prestationer i
grundskolan, färdigheter som förvärvades efter grundskolan räknades med.
Den tidigare använda gruppindelningen med ett antal studieplatser fördelade
proportionerligt efter antal sökande i varje grupp skulle tas bort. Istället skulle
alla sökande få poäng för olika urvalskategorier som urvalet sedan grundades
på. Följande fem poänggrundande kategorier listades: 590
1. Intresse för den sökta utbildningen
2. Arbetslivserfarenhet (minimum 6 månader)
3. Avslutad förutbildning
4. Könstillhörighet skulle ges poäng
5. Skolans omdöme om hur den enskilde bedömdes klara den sökta utbildningen (en tregradig skala: mycket goda förutsättningar, goda förutsättningar
och mindre goda förutsättningar att genomföra den sökta utbildningen). 591
Detta skapade inte konkurrens, eftersom det baserades på elevernas personliga sökintresse och med kunskaper, färdigheter, förutsättningar och övriga
kvalifikationer i förhållande till utbildningen. Att hela skolans personal under
skoltiden genom observationer och bedömningsförfaranden utvann en mycket
allsidig kännedom om sådana förhållanden hos varje elev motiverade förslaget.
BU73 poängterade att betygsättning inte främjade arbetsklimatet i gymnasieskolan. Trots att övergången baserades på betygsurval så var det nödvändigt
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att även i fortsättningen upprätthålla en jämförbar, graderad betygsättning i
gymnasieskolan. Eftersom det var en så liten praktisk skillnad mellan de olika
betygsmetoderna skulle kursrelaterade betyg i en tregradig skala användas istället för relativa betyg. Centrala prov skulle som tidigare användas som normerande riktmärke för betygens fördelning. Cirka hälften av eleverna skulle få
betyget 2, det vill säga snittbetyget. Övriga betyg skulle fördelas jämt på övriga
under- respektive överbetyg. Betygens periodicitet följde på terminsbasis, varje
termin förutom under höstterminen i årskurs 1, vilket motiverades som ett sätt
att ge eleverna en litet försiktigare skolstart med en anpassningstermin. 592
Vidare föreslog man en bedömningsteknik i form av återkommande samtal.
”Den fortlöpande bedömning och de återkommande samtal om elevens prestationer som äger rum i gymnasieskolan bör följas upp med samtal vid slutet av
varje termin mellan klassföreståndare och elev. Föräldrar kan delta om eleven är
omyndig.” 593

Samtalens innehåll skulle följa i stort sett samma mönster som för grundskolan
och BU73 formulerade nedanstående bedömningspunkter för denna överläggning med eleverna. Den samtalande bedömningstekniken byggde på skolpersonalens insamlade information om den enskilde eleven utöver de skriftliga
och muntliga underlag som skolresultaten visat genom prov och förhör. Det
skulle ligga till grund för ett personligt omdöme över följande aspekter av elevens skolsituation:
- Trivsel i skolan
- Förhållande till kamrater och personal
- Samarbetsförmåga
- Självständighet i arbetet
- Noggrannhet
- Arbetstakt
- Koncentrationsförmåga
- Uthållighet
- Ambition
- Intressen 594
BU73 angav även vägledande information och riktlinjer för hur dessa formaliserade samtal skulle struktureras och genomföras för att uppnå en bedömning
som både motiverade och informerade eleverna. Samtal fördes mellan eleven
och klassföreståndaren, eventuellt i sällskap av föräldrar. Klassföreståndaren
skulle förslagsvis inleda samtalet genom att delge information som kunde upplevas positivt av eleven och föräldrarna. Klassföreståndaren skulle tydligt uppmuntra till ett aktivt deltagande från både elevens och föräldrarnas sida. Klassföreståndaren skulle ta särskild hänsyn om det hela gällde en elev som var låg592
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presterande, inte minst vid delgivandet av kritiska omdömen så att eleven inte
tog skada. Informationen om och bedömningen av eleven skulle förmedlas på
ett konstruktivt sätt och med stor medvetenhet om riskerna för vantolkning
och missförstånd från elevens eller förälderns sida. Det poängterades att samtalet skulle omfatta elevens totala situation, det vill säga hem-skola-fritid. Den
föreslagna bedömningstekniken skulle omfatta i stort sett hela elevens skoltillvaro. En sådan bakgrundsinformation om elevens prestationer och personliga
utveckling var nyttig för att hitta orsaker och förklaringar till en elevs skolbeteende. Något som kunde komma väl till pass, inte minst i olika problemsituationer då eleverna kunde visa sig behöva skolans och lärarnas stöd och vägledning. 595
Utredningen lanserade denna omfattande bedömningsteknik som skulle
synliggöra en rad kvaliteter och egenskaper hos varje enskild elev och inte endast de lätt mätbara kunskaper som 1964 års betyg tagit fasta på. Det rörde sig
om individuella karaktärsdrag, egenskaper och prestationer, personliga intressen och sociala dimensioner som samarbetsförmåga på samma gång. Även
känslan av hur eleven känslomässigt upplevde trivsel, och dessutom möjligheten att kunna observera och bedöma mer moraliska aspekter som flit och noggrannhet. Bedömning genom samtal ansågs nå längre i denna iakttagelse av den
enskilde elevens förmågor än de relativa betygens begränsade fokus på objektiva kunskaper. Den individualiserade bedömningen var i det avseendet än mer
heltäckande, detaljerad och skulle genomföras via formaliserade stödjande och
utvecklande samtal. Med hjälp av en aktiv elevs (och eventuellt förälders) deltagande skulle bedömningens legitimitet förankras genom dialog. 596
Hur de partipolitiska tankegångarna kring detta bedömningsförslag är ämnet för nästa avsnitt.

Partipolitisk oenighet förhindrar individualiserad bedömning
1973 års betygsutredning lyckades inte skapa konsensus om visionen att förändra betygssystemet. Oenigheten gällde i synnerhet momentet om en kollektivt jämförande betygsnorm. I jämförelse med situationen under sextiotalet
tycks inte utredningen ha haft samma förutsättningar att skapa en starkt samlad
politisk enighet. Utredningen var som bekant splittrad mellan kommittéledamöterna och stod inte enad omkring betygsfrågorna i detta skede. Den socialdemokratiska utredningsmajoriteten i BU73 hade velat avskaffa de skriftliga
betygen i grundskolan, vilket den borgerliga minoriteten motsatte sig. En samlad utredningskommitté framhöll dock vikten av att någon form av graderad
jämförande bedömning alltjämt skulle ske i den frivilliga gymnasiala skolan
efter en tregradig betygsskala. 597 När BU73:s betänkande slutligen var färdigt
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1977 hade regeringsskiftet 1976 förändrat förutsättningarna genom en borgerlig riksdagsmajoritet. Efter regeringsavhoppet 1978 fick Sverige en folkpartistisk minoritetsregering vid valet 1979. Betygsfrågorna fördes vid något tillfälle
även upp till diskussion i riksdagen innan den slutliga propositionen lades
fram. 598
I den utdragna politiska processen med BU73 agerade stundom olika politiska partier och riksdagsledamöter för att väcka opinion och få till stånd ett
riksdagsbeslut om bedömning. 1974 argumenterade Gösta Bohman och flera
moderater för att BU73:s utredningsarbete skulle påskyndas. De ville att riksdagen redan 1975 skulle gå till beslut och göra upp med den jämförande bedömningsnormen och avskaffa relativa betyg. Ett beslut i betygsfrågan innan
riksdagsvalet 1976 ansågs gynna de borgerliga partierna. Men moderaternas
motion avslogs. 599
Centerpartiets ledamöter Anna Eliasson, Gösta Andersson och Olof Johansson motionerade å sin sida för att det skriftliga betygssystemet skulle avskaffas i skolan, eftersom det var de svagpresterande eleverna som blev ytterligt
trängda av betygen och att de enkom uppmuntrade till en ”allmän konkurrensmentalitet”. 600 Centern ville att betygsutredningen BU73 skulle ta fram
alternativa informationsmetoder att ersätta de negativt verkande betygen. Det
gick tvärtemot direktiven till BU73 om att behålla betygen i urvalshänseende.
Centern ville reducera betygens omfattning till förmån för bättre tekniker för
att skapa och insamla information om elevers kunskaper. Man menade även att
en förändring i riktning mot målrelaterade betyg kunde få liknande skadeverkningar för svagpresterande elever. Inte minst argumenterade centerpartiet för
att minska antalet betygstillfällen, gärna kompletterat med att lärare gavs möjlighet att lämna personliga omdömen om eleverna istället för skriftliga avgångsbetyg. Exempelvis för de svagpresterande eleverna kunde omdömen om
”den egna aktiviteten och intresseinriktningen” fungera som en god vägledning
för den enskilde elevens fortsatta studier och yrkesval. Centerpartiets motion
avslogs även den. 601
Under hela BU73:s utredningstid stod vpk som det enda parti som systematiskt ifrågasatte betyg, något de hade gjort sedan 1960-talet. Hermansson
yrkade i en motion på att betygen i hela skolväsendet skulle avskaffas.602 I en
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senare interpellationsdebatt frågade Lantz (vpk) den borgerliga regeringens
skolminister Britt Mogård (m) om regeringen verkligen kunde vidhålla att betygen var förenliga med skolans sociala målsättning när de endast bidrog till ”att
bevara och förstärka en auktoritär skola”. 603 Det gick helt på tvärs mot skolans
övergripande målsättning om att skapa samarbete och främja elevens sociala
utveckling. Det byggde på de två oförenliga principerna om solidaritet och
individuell konkurrens. Kritiken löpte genom i stort sett alla vpk:s motioner
och diskussionsinlägg under perioden och uttrycktes i meningsutbytet mellan
Lantz (vpk) och Mogård (m) där den förre drev betygens avskaffande på grund
av att de förstärkte den rådande klasskiktningen i samhället och gynnade de
elever som kom från redan privilegierade studievana familjer. 604
Mogård kontrade med att om hela samhällsproblematiken exklusivt hängde
på den enkla åtgärden att avskaffa skolbetygen så vore det ett smidigt sätt lösa
problemen med sociala orättvisor. För att komma till rätta med sådana olägenheter i skolan satsades redan stora resurser för de svaga eleverna menade skolminister Mogård. Lantz (vpk) medgav att problemet naturligtvis var mer svårlöst än så, men att det vore en bra början att åstadkomma ett annat arbetssätt
utan betyg. Det skulle premiera samarbete mellan skolkamrater istället för att
belöna ökad konkurrens och tävlan. Efter det utdragna utredningsarbetet sköts
betygsfrågan vidare till ytterligare en statlig utredning. 605

Betygsutredandet fortsätter - 1976 års gymnasieutredning
Betygsföljetongens fortsättning följde i den parlamentariskt tillsatta utredningskommitté, 1976 års Gymnasieutredning (GU76). 606 Statsrådet Lena
Hjelm-Wallén (s) tillkallade 11 ledamöter, med ordföranden inräknat, tre ledamöter från vardera politiskt block utöver representanter från SAF, LO, TCO
och SACO. 607 Utredningens tillsättning under hösten 1976 genomfördes relativt hastigt innan riksdagsvalet 1976 och betygen var en underordnad fråga
inom kommittén. 608 Direktiven för reformen handlade om att skapa en bättre
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samordning av gymnasieskolan med övriga utbildningssystemet. Det skulle ske
genom att underlätta övergången från grundskolan och att integrera gymnasium, komvux och arbetsmarknadsutbildningen. Direktiven angav en minskad
social snedrekrytering som syfte samt att gymnasieutbildningen skulle medverka till arbetslivets demokratisering. En decentraliserad gymnasieutbildning anpassad till de lokala arbetsmarknadsförhållandena var målet. 609
Efter den borgerliga valsegern 1976 behölls utredningen, ledamöterna och
direktiven i stort sett intakt. När utredningsarbetet pågått i två år hade det av
olika skäl kört fast. Enligt Bergström var det inte partipolitiska skäl som låg till
grund för detta utan snarare en rad omständigheter; som personliga skäl, samarbetssvårigheter mellan ordföranden och sekretariatet samt en byråkratisk
arbetsgång. Den borgerliga regeringen tillförde sedermera tilläggsdirektiv och
en ny ordförande i pedagogikprofessor Urban Dahllöf. Tilläggsdirektiven berörde i korthet bland annat översynen av gymnasiebetygen. Frågan flyttades
över från BU73 till GU76 med den officiella motiveringen att det var mer naturligt att se över betygen tillsammans med gymnasiets läroplans- och organisationsfrågor. I sinom tid skulle man få avlägga ett nytt betygsförslag. 610
När betygsförslaget formulerades hänvisade man emellertid i kommittén till
BU73 och till en utredning om forskningens framtid. 611 De relativa betygen i
gymnasiet borde avskaffas, utan att man lade fram något förslag. Det huvudsakliga resonemanget gick ut på att det nya föreslagna kursutformade gymnasiets utformning talade för ett kursrelaterat betygssystem. 612 Kommittén åberopade också en i samhällsdebatten rådande konsensus, vilket talade för målrelaterade betyg, eftersom allt annat vore olämpligt. Skälen var en allmän kritik
mot skolans roll i sorteringen och den sociala skiktningen av befolkningen. De
relativa betygens svaghet var att de inte mätte individens kunskaper och färdigheter, utan enbart jämförde elevers prestationer inbördes och fördelades efter
en given procentsats. Det kunde få förödande konsekvenser den enskilde eleven vid intagningen till högskola. Relativa betyg angav inte någon individuell
kunskapsnivå och innebar att motsvarande prestationer inte bedömdes lika på
olika linjer och gymnasieklasser. Lärarkåren ansågs inte heller kunna ha information om hela nationens samlade kunskapsnivå att jämföra med. På pedagogiska grunder stred betygens effekter mot skolans mål om samarbete när en
elevs betyg gynnades av att en skolklass nådde sämre resultat. Betygspressen
ansågs därför hårdna med relativa betyg och försvåra en enskild elevs förbättring av betygen. Dessutom riskerade relativa betyg att snedvrida elevers kun609
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skapsintresse mot de bedömnings- och provmoment i undervisningen som var
betygsgrundande. Argumenten liknade dem som åberopades mot relativa betyg
1964. 613
Utredningen kunde inte enas om betygssystemets utformning. Utredningen
strandade på frågan om antalet betygssteg och huruvida graderingar på godkänt/underkänt skulle finnas. Även denna utredning innehöll ett majoritetsoch ett minoritetsförslag. Majoriteten talade för två- eller tregraderade betyg
som urvalsgrund till vidare studier. Minoriteten av utredningens ledamöter
yrkade på icke-graderade betyg med motiveringen att det endast var aktuellt
om urvalsmetoderna till högskolan inte var nöjaktiga. Utredningen var dock
enig om att en godkändgräns måste upprätthållas. 614 GU76 hänsköt urvalsfrågorna till Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) som man ville skulle se
över konsekvenserna med både graderade och icke-graderade betyg i urvalshänseende. Betygsfrågorna slutbehandlades och hänsköts till den folkpartistiska
regeringens proposition om grundskolans läroplan. 615
På våren 1979 lade den folkpartistiska minoritetsregeringen fram sin proposition om grundskolans läroplan, möjligheten att avskaffa grundskolans betyg. Betygen skulle behållas tills vidare i årskurs 8 och 9 för urval till gymnasiet.
På sikt avsåg man att ta fram nya intagningsmetoder. Bland annat skulle en
försöksverksamhet bestående av en betygsfri intagning till gymnasiet igångsättas i Örebro. Beroende på försöksverksamhetens framgång kunde betygsurvalet till gymnasiet på nationell nivå på sikt ersättas av en alternativ urvalsteknik. 616
I regeringspropositionen avvisades både de förslag som Skolöverstyrelsen
respektive betygsutredningen BU 73 hade lagt fram. Istället behölls och modifierades den femgradiga betygsskalan. Betygen skulle ges i årskurs 8 och 9 utifrån skalan 1-5 och medelbetyget 3. Över- och underbetyg skulle ges utifrån
elevernas skolprestationer och inte efter någon särskild fördelningsmodell. För
urvalsförfarandet till vidare utbildning framhölls att betygen tillsammans med
arbetslivserfarenhet, förutbildning, rangordning av val, upprepad ansökan,
samt könstillhörighet skulle ligga till grund för intagning. Dessutom skulle frågan om betyg i gymnasiet utredas av gymnasieutredningen. 617
Den folkpartistiska minoritetsregeringen, med statminister Ola Ullsten och
utbildningsminister Birgit Rodhe (fp) i spetsen, gick i sin proposition emot de
kritiska remissinstanser som ville avskaffa betygen och ersätta det relativa betyget med ett nytt, samt de utredningsledamöter som reserverat sig för att ersätta
de relativa betygen med kursrelaterade betyg. 618 Motiveringen var de svagheter
613

Ibid. s 565-568.
Ibid. s 248.
615
Ibid. s 245.
616
Regeringens proposition 1978/79:180 om läroplan för grundskolan m.m, (1979) s 93.
617
Ibid. s 3
618
Ibid. s 94.
614

175

som folkpartiet menade behäftade både relativa och kursrelaterade betyg. Rodhe argumenterade för att hon och regeringen i detta skede inte var beredd att
genomföra BU73:s reformförslag. Istället skulle de relativa betygen modifieras.
För att tala med betygsforskarna Henrysson och Wedman lyckades inte BU73
framföra och vinna gehör för någon lösning på betygsfrågan enligt ursprungsdirektiven, varken ifråga om att avskaffa betygen eller att införa nya målrelaterade betyg. Den skolpolitiska diskussionen om betyg hänsköts återigen till nya
utredningar och återkommande riksdagsdebatter. 619

Förslag på alternativ bedömning
Under sjuttiotalet föreslog företrädare för vänsterpartiet kommunisterna och
centerpartiet att man skulle avskaffa de skriftliga betygen. Ett annat alternativ
var att inrätta försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasiet. Förfrågan hade inledningsvis inkommit till SÖ och där hade man accepterat förslaget som låg hos regeringen. Bonnie Bergström (fp), Lena Hjelm-Wallén (s)
och Doris Håviks (s) diskuterade det med statsrådet Britt Mogård (m) vid flera
tillfällen i riksdagen. 620 Mogård besvarade förslaget om den betygsfria intagningen på försök. Hon framhöll att BU73:s förslag var ute på remiss och att
regeringen därför på rent formella grunder avböjde att besluta om försöksverksamheten. 621
Hjelm-Wallén kritiserade Mogårds och den borgerliga regeringen för att
visa bristande politiska vilja och inkompetens när de förhalade beslutsprocessen. Mogård kritiserades dessutom för att försöka tysta ned den oenighet som
ansågs ha präglat BU73:s utredningsarbete och att det endast var den moderata
regeringens konservativa röst som talade. 622
Alternativ till skriftlig betygsdokumentation och urvalskriterier föreslogs
inte minst av socialdemokraterna. Med dessa alternativa moment utmanade de
den borgerliga berättelsen. Under 1960-talet hade Alva Myrdal burit på denna
idé och under 1970-talet torgförde Olof Palme tanken om att framta alternativ
till betygsurval och avvecklade skriftliga betyg. 623 Under 1980-talet var Margot
Wallström oerhört angelägen om att få igång den betygsfria intagningen som
försöksverksamhet och återkom till ärendet i flera motioner och interpellatio-
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ner. 624 Tilltron till försöksverksamheten fanns även hos andra politiska aktörer.
Folkpartiregeringens proposition om betyg innehöll också alternativa urvalskriterier via försöksverksamhet. 625
Betyg debatterades i dagspressen under åren 1977-79 i samband med att
BU73 lade fram sitt förslag 1977. Åren dessförinnan hade betygen diskuterats
men inte alls med samma frekvens eller intensitet. Därefter ebbade dagspressdebatten ut. 626 Ungefär samtidigt med betygsutredningens förslag, motionerades det också friskt i riksdagen mot det rådande betygssystemet. Lars Werner
(vpk) skrev flera motioner och försökte programmatiskt avskaffa betygen i alla
skolformer i slutet av 1970-talet. Samtliga motioner avslogs dock av riksdagen.
Det följdes av fler motioner och frågor till den sittande borgerliga regeringen.
Frågor om betygens utformning och fortsatta existens, att avskaffa betygen,
hitta nya bedömningsalternativ präglade även 1980-talets riksdagsdebatt. Efter
ett par år vidgades diskussionerna om bedömningen genom att ytterligare förslag lades fram, vilket är ämnet i nästa avsnitt. 627

Att minska eller utöka den skriftliga betygsättningen
Under några år av 1980-talet tog betygsdebatten en ny vändning. En alternativ
bedömningsteknik lanserades i de så kallade blockbetygen. De utfärdades genom att samhälls- och naturorienterande ämnen reducerades i antal till ett
sammanslaget skriftligt ämnesbetyg. Blockbetygen debatterades i både riksdag
och dagspress. 628
1982 intensifierades diskussionen om blockbetyg. Det var samtidigt som
Torbjörn Fälldins center- och folkpartistiska regering våren 1982 hade beslutat
att införa denna bedömningsteknik på grund av att den nya läroplanen Lgr-80
bjöd detta. Samma år hade en rad elevprotester och aktioner mot blockbetyg
uppmärksammat bedömningsformen ytterligare. Efter socialdemokraternas
valseger 1982 argumenterade man för att behålla blockbetyg och att endast den
624
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betygsdokumentationen skulle användas för grundskoleelever. Britt Mogård
(m) gick ut i både press och riksdag och kritiserade regeringen och utbildningsministerns tolkning att läroplanen förutsatte blockbetyg. Det var ingen
tvingande följd av läroplanens skrivning, utan snarare en möjlighet som det
stod kommuner fritt att välja, enligt Mogård. Moderaterna avkrävde regeringen
svar på när blockbetygen kunde slopas. 629
Skolminister Bengt Göransson (s) medgav i diskussionen att blockbetygen
fått häftig kritik från många elever. Anledningen var det integrerade arbetssättet i Lgr-80 som ännu inte hade satt sig i många skolor. Göransson föreslog en
övergångsperiod med möjlighet till undantag från Lgr-80 och att få fortsätta
sätta ämnesbetyg. Samtidigt skulle de skolor där blockbetyg redan hade införts
inte behöva ändra sig i denna fråga. 630
Birgitta Rydle (m), ställföreträdare för Mogård, och Kenth Skårvik (fp) opponerade sig mot att regeringen behöll blockbetygen. Något som inte var särskilt oväntat eftersom socialdemokraterna ville avskaffa skriftliga betyg i grundskolan. Skårvik kritiserade också skolminister Göransson (s) för att vackla fram
och tillbaka och förhala denna process. Regeringens hållning gick emot den
starka folkopinionen i väntan på en undersökning från SÖ. 631
Diskussionen om blockbetygen var inte slut därmed. Något år senare, 1986,
hälldes nytt bränsle på diskussionen, framför allt i riksdagen. 632 I dagspressen
diskuterades i ett fåtal artiklar. Den fortsatta diskussionen knöts till utredningens förslag att endast blockbetyg skulle utfärdas i NO- och SO-ämnena i åk 8
från och med hösten 1989. Därmed skulle denna form av decimerade och
sammanfattande betyg användas för urval till gymnasiet. 633
SÖ:s betygsförslag kritiserades också i dagstidningarna 1986. Blockbetyget
ansågs vara mer orättvisa mot eleverna än om lärarna satte betyg i varje enskilt
ämne. Dessutom argumenterade man för lärarnas ökade valfrihet att sätta betyg efter de egna arbetssätten. SÖ kritiserades också för att ha frångått regeringsdirektivet i ett försök att stärka etableringen av blockbetyg. 634
I riksdagen reagerade Gunnar Hökmark och Per Unckel (m) kraftfullt på
att reducera på antalet betyg i natur- och samhällsorienterande ämnen. De såg
det som början på helt avskaffade skriftliga betyg. Moderaterna föreslog en
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försöksverksamhet för att sätta skriftliga betyg tidigare än i årskurs 8. 635 Göransson (s) menade att skolan behövde få arbetsro utan att ständigt störas av
nya betygsförslag, nu när blockbetygen och de nya läroplanerna nyss hade lagt
sig. Enligt Hökmark försvårade endast den socialdemokratiska regeringen möjligheterna till en ordentlig betygsdebatt och saknade helt stöd för sina idéer
bland elever, lärare och föräldrar, som alla önskade betyg. 636
Göransson besvarade moderaternas kritik.
”Betygen mäter fel saker. De mäter ju inte ens en persons intellektuella förmåga,
utan bara en människas prestation i ett visst ämne under en bestämd tid. Det
handlar om resultatet på prov som omvandlas till siffror och det säger väldigt litet om en persons förmåga att klara av ett arbete.” 637

Svårigheten låg i att nå en bred samsyn kring lämpliga förslag på att ersätta de
relativa betygen. Göransson ville bort ifrån en mätning av en elevs ämnesrelaterade kunskaper under en begränsad tid och istället bedöma en persons intellektuella förmåga i vidare bemärkelse. Hökmark insisterade att just detta kritiska faktum borde föranleda regeringen att agera för ett nytt betygssystem. 638 Per
Unckel (m) gick vidare med sin förfrågan om att sätta igång försöksverksamhet
med att få bedöma och utfärda tidigare betyg än i årskurs 8. 639
Göransson poängterade att ett riksdagsbeslut faktiskt redan hade avslagit
denna begäran. Det vore orimligt och orättvist om man tillät möjligheten till en
försöksverksamhet för att upprätta olika betygssystem vid olika skolor. Unckel
pekade på hur tydligt det var att Göransson ogillade betyg och moderaternas
förslag om olika betyg i olika skolformer. Det vore detsamma som att ta steg
tillbaka i den historiska samhällsutvecklingen. Unckel hävdade att socialdemokraterna egentligen inte ville veta av alternativ till rådande bedömningstekniker.
Göransson replikerade att det allra viktigaste var att barnen lärde sig något, inte
att de enligt moderaternas bedömningsmodell betygsattes hela tiden. 640
Frågan om vad som skulle betygsättas i skolan fick under åttiotalet förnyad
aktualitet. Förslag väcktes för att någon form av elevuppförande och flit skulle
tas med i grundskolans bedömning i en motion av Birger Hagård (m). Hagård
poängterade vikten av att vidga bedömningen av huruvida elever arbetade flitigt eller ej, om de var energiska, plikttrogna och uppvisade en idoghet i studierna. 641 Flera motioner inkom till utbildningsutskottet med krav på att även
dessa aspekter skulle återinföras. 642 Några riksdagsledamöter diskuterade vid
upprepade tillfällen behov av att bedöma elevernas uppförande. Alf Svensson
635
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(kds) återkom med inlägg om att bedöma elevbeteende med återinförda ordningsbetyg. Motionerna och frågorna gavs genomgående uppskov till senare
tillfälle. 643 Mats O. Karlsson ville också införa flitbetyg i grundskolan vilket får
anses unikt från socialdemokratiskt håll. 644 Karlsson fick inte helt oväntat avslag. Moderaterna Henriksson och Ericsson motionerade även de för betyg i
uppförande och ordning med uppskov som följd. 645
Flera riksdagsmotioner krävde förändring av det modifierade relativa betyget och därmed var debatten om bedömning åter igång i riksdagen. 646 Lennart
Bodström (s), utbildningsminister 1985-89, var mycket kritisk till att införa det
strikt målrelaterade kurssystemet som efterfrågats av Birgitta Rydle (m) m.fl.
Bodström argumenterade för att så länge dåvarande urvalssituation till gymnasiet förelåg så behövdes jämförbara betyg för en så rättvis bedömning som
möjligt. 647
Med anledning av den enorma mängd motioner, interpellationsdiskussioner
och frågor som hade framförts under 1980-talet lade utbildningsutskottet fram
ett särskilt betänkande om betyg under hösten 1987. Den enorma mängd betygsfrågor hade riksdagen inte hunnit bearbeta och de sköts på framtiden. Frågorna fördes då över på utbildningsutskottet att bearbeta. Regeringen avvaktade detta utskottsbetänkande innan man tog ställning och klargjorde sin hållning
till att föreslå ett nytt betygssystem. 648
På det här sättet fortsatte diskussionen i motioner och frågor om betyg och
bedömning. Under 1980-talets senare hälft syntes intet nytt i riksdagen. Nästan
samtliga diskussioner och beslut om betygen sköts på framtiden i och med att
situationen bedömdes vara ohållbar för utbildningsutskottet. Behandlingen av
ett hundratal skolärenden och frågor om betyg och bedömning hänsköts till
nästkommande års riksmöten. Särskilt tydligt blev det mellan 1987 och 1989.
Det tycktes omöjligt att kunna nå fram till beslut i frågorna om hur ett nytt
bedömningssystem skulle vara organiserat, vad som skulle bedömas, tidpunkten för att utfärda formella skriftliga betyg. Kritiken mot det relativa betyget
var en enande faktor, men positionerna mellan partiblocken, och partierna
sinsemellan tycktes helt låsta. 649
643
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Sammanfattande analys - partipolitisk oenighet och misslyckade försök till konsensus om bedömningssystemet
Syftet med detta kapitel var att analysera hur momenten i den dominerande
berättelsen om det moderna gymnasiets bedömningssystem gestaltades sig i
samhällsdebatt och skolpolitik efter gymnasiereformens genomförande. Ett
berättelsemoment blev särskilt omtvistat. Det relativa betyget som bedömningsteknik blev föremål för omfattande kritik direkt efter införandet. Flera
statliga utredningar tillsattes och de politiska initiativen avlöste varandra för att
nå en bred uppslutning kring alternativ till det hårt kritiserade relativa systemet.
Under 1970- och 80-talet var samhällskritiken mot skolan och dess bedömningssystem väl utbredd. Det innebar att den berättelse om den moderna skolans bedömning som framställt på sextiotalet, utmanades och stötte på kraftigt
motstånd. Debatten om betyg och bedömning kom därigenom att förskjutas
och utvidgas från att företrädesvis ha förts på den formella skolpolitikens arena
till att också föras på andra samhällsarenor, som i dagspressen. Det blev också
märkbart i hur olika aktörer i den formella skolpolitiken tog intryck av en växande samhällsopinion. Därigenom skapades också förändrade förutsättningar
för att i skolpolitiken upprätta och etablera en sammanhållen och brett förankrad berättelse om skolans bedömning. Svårigheterna att uppnå detta blev särskilt tydligt när moment som betygens utformning diskuterades och fördes
fram och tillbaka mellan de olika regeringsbildningarna och den statliga skolmyndigheten (SÖ) och diverse utredningskommittéer utan att leda till några
genomgripande riksdagsbeslut under två årtionden. I det avseendet skilde sig
tidsperioden från 1960-talet då samhällsdebatten och kritiken mot betyg i dagspressen var begränsad och aldrig blev omstritt på bred front i samhället.
Under den här perioden kan vi se hur berättelsens implicita förespråkande
av vissa maktrelationer tolkas i en radikal och en konservativ diskussion. Trots
att en relativt samlad och bred partipolitisk kritik framförts mot de relativa
betygens orättvisa och bristande demokrati under 70- och 80-talet, kunde man
inte enas kring en förändring av hur skolan istället skulle bedöma. Till tidsperioden hörde också förändrade parlamentariska förutsättningar med regeringsskiften och olika borgerliga regeringsbildningar. Det bidrog till en otydlighet i
hur man såg på betyg och bedömning både inom och mellan de olika politiska
blocken. En viss försiktighet syntes därtill i formuleringen av nya konkreta
betygsförslag, vilket kan ha förstärkt otydligheten mellan de politiska blocken
och föranlett en opinionsmässig osäkerhet mellan de i regeringsställning respektive i opposition.
Fördenskull var inte debatten om bedömningssystemet och dess tekniker
att betrakta som död. Betygen blev föremål för en mångsidig politisk dragkamp
om vem som skulle formulera en ny berättelse om hur skolan och bedömningen av eleverna skulle vara utformad i en demokratisk gymnasieskola. En rad
förslag på bedömningssystemets omorganisering väcktes också. Den kritiska
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samhällsopinionen i början av 1970-talet kritiserade i särskilt kritiska ordalag en
av vinnarna enligt GU:s berättelse, nämligen SÖ. Det var tillskrivningen av
SÖ:s allt större ansvar och inflytande över skol- och bedömningssystemets
organisering som skärskådades.
Ifrågasättandet av den centrala statliga skolmyndigheten var också knuten
till den grupprelaterade bedömningen och jämförande kontrollen av alla elever
på nationell nivå. Både i samhällsdebatt och i den formella skolpolitiken höjdes
röster för att komma bort ifrån bedömningen av individen baserat på den övriga årskullen. Ett sådant synsätt på individen ansågs vara orättvist, leda till ökad
tävlings- och konkurrensmentalitet och för individen osunda jämförelser.
En ny berättelses konturer började i skönjas. I ifrågasättandet av sextiotalets bedömningsmodell kunde både knyta an till och ifrågasätta det moderna
projektets logik för hur individen skulle styras, vilket gällde både lärare och
elever. En elev föreslogs bli bedömd utifrån ett mer individuellt än grupporienterat synsätt för att uppnå en mer vetenskapligt objektiv och rättvis värdering
och bedömning av den enskildes förvärvade kunskaper. Detta är särskilt intressant eftersom det var just ojämlikheten, orättvisan och bristen på hänsyn till
den enskilde eleven samt lärares subjektiva bedömningar som bar upp sextiotalets berättelse. Det innebar således både en kritik av och en vidareutveckling av
den relativa bedömningstekniken. Relativa betyg syntes i det avseendet ha fallit
på sin egen logik om att uppnå en rättvis och vetenskapligt mer objektiv bedömning.
Dessutom argumenterade framför allt representanter för socialdemokratin
och vänsterpartiet kommunisterna för att komma ifrån den negativa och repressiva kontrollen av den enskilde eleven genom betygens urvals- och sorteringsfunktioner. Berättelsens moment bestod således alltjämt av två bedömningslogiker. Den bestod av en mer systemorienterad exkluderande och formellt sorterande bedömningsteknik samt en inkluderande informell och otydlig
bedömning.
Vänsterblockets företrädare förespråkade berättelsemoment som en mer
diffus, otydlig och relationellt orienterad bedömning. Med reducerat antal betygsgrader och senarelagd skriftlig bedömning skulle man komma bort ifrån
den begränsande och exkluderande maktutövningen. Vägen dit skulle gå via
olika typer av individuella och informella bedömningssamtal mellan lärare och
elev. På så sätt skulle större utrymme ges åt den enskilde eleven till att ta ansvar
och aktivt delta i processen och utformningen av bedömningen av sig själv.
Företrädesvis genom att eleven i muntliga samtal samtyckte till lärares omdömen. Lärares bedömningsmakt i förhållande till eleverna förordades vara mindre auktoritär och mer osynlig och diffus till sin karaktär. Dessutom eftersträvades att man införlivade alternativa tekniker till skriftliga betyg som grund för
intagning till gymnasium och högskola.
Mot detta formulerades alternativa moment som formella och tydliga bedömningstekniker, mestadels med borgerliga förtecken. De gick ut på att tidi182

garelägga den synliga dokumentationen och betygsättningen i grundskolan.
Men även inrättandet av någon form av bedömningsteknik som synliggjorde
den enskilde elevens beteende och uppförande. Man ville på det sättet motverka en tendens om att reducera och avskaffa skriftliga former av bedömning till
fördel för en otydligare och flummigare värdering av elevernas och lärares kunskaper.
I foucauldianska termer kan sådana berättelseinslag om bedömning beskrivas som en del av det moderna samhällets utveckling av en vida omfattande
självstyrningslogik i ett statligt befolkningsadministrativt syfte. Det vittnade
alltjämt om inflytande och maktutövning över befolkningen, om än i förändrade skepnader och via modifierade bedömningstekniker. Detta samtidigt som
tankarna om bedömning genom demokratiskt grundade värderande samtal och
muntliga omdömen visade likheter med äldre tiders statliga kyrkopraktik. Denna praktik bestod exempelvis av husförhör, bekännelse, biktsamtal varmed
kyrkan utövade en ideologisk fostran. Det fungerade i den meningen som en
värdering och bedömning av individens religiösa kunskaper. Genom medborgarnas deltagande i muntliga husförhör och självbekännande biktsamtal kunde
kyrkan utifrån ett visst mått av samtycke från befolkningen utöva en ideologisk
fostran. 650 I det avseendet var inte berättelsemomenten om bedömningen och
bedömningsteknikerna något kvalitativt nytt, utan stod i kontinuitet med gamla
kyrkliga bedömningsformer.
Ett av de kanske tydligaste försöken att skapa konsensus omkring de olika
bedömningsfrågorna var den socialdemokratiska modellen med sammanfattande blockbetyg i natur- och samhällsorienterade ämnena. Man försökte förena skriftliga betyg med en betygsreducerande sammanfattande utformning.
Betygen infördes av center-folkpartiregeringen och togs sedan över av socialdemokraterna. Denna bedömningsteknik hade dock enligt borgerliga kritiker
införts på ett tveksamt parlamentariskt sett, och drog därför med sig en svidande kritik både politiskt och i samhällsdebatten.
Dessa exempel från debatten under perioden illustrerar hur den tidigare berättelsen om det moderna bedömningssystemet, såsom den formulerades av
GU och socialdemokraterna under 1960-talet, ifrågasattes vid årtiondets slut
och åren därefter.
De utdragna betygsdebatterna och motsättningarna tyder på att den skolpolitiska processen hamnat i något av ett dödläge. Den tidigare dominerande berättelsen om demokratiseringen av gymnasieskolan och bedömningssystemet
hade rämnat och det var inte tillräckligt många som kunde enas i formuleringen
av en gemensam berättelse under 1970- och 80-talet. Endast en relativ samstämmig kritik av det relativa betygssystemet förelåg under dessa år. Men kriti650
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183

ken hade framförts av olika anledningar, från olika utgångspunkter och därmed
föranlett olika lösningar.
Mot bakgrund av det skolpolitiska status quo blir det intressant att analysera reformen av bedömningssystemet 1991-94. Fokus i kommande kapitel riktas
därför mot hur en gemensam berättelse formulerades och lades till grund för
omdaningen av skolan på 1990-talet. Av särskilt intresse blir då att analysera
vem eller vilka det var som formulerade den nya berättelsen och vilka moment
den innehöll i form av bedömningstekniker, vad som skulle bedömas, hur berättelsen stod sig i förhållande till relationerna mellan statsmakt och lärare, mellan lärare och elever.
Därför ska nu analysen av bedömningens förändring fördjupas till att också
omfatta hur bedömningsreformen 1991-94 framställs i skolpolitiken. Gunnar
Richardson har karaktäriserat 1990-talet som ett systemskifte i svenskt skolhänseende. 651 Ulf P. Lundgren menar vidare att det svenska skolsystemet omvandling under detta årtionde var i särklass de mest omvälvande och omfattande i skolhistorien. Det gällde både volym- och inriktningsmässigt och karaktäriserades av ”en svärm av reformer”. 652 Däremot har skolans bedömningshistoria vid 1990-talets början inte studerats i någon större utsträckning.
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Kapitel 6
En ny berättelse konstrueras - individualiserade bedömningar med skilda innebörder
Inledning
Flera europeiska länder såg en samhällsekonomiskt kraftig nedgång i slutet av
1970-talet och en bit in på 1980-talet. 653 1992 uppnåddes en rekordhög arbetslöshet, storbanker i kris och en våg av valutaspekulationer spred sig runtom i
Europa. Situationen i Sverige följde ett liknande mönster och förvärrades. Ett
spänt politiskt läge uppstod mellan den borgerliga minoritetsregeringen och
oppositionen. Trots det lyckades regeringen och oppositionen förenas omkring
ekonomiska uppgörelser. Nedgången blev kännbar för hela skol- och utbildningsväsendet. Efterfrågan på kostnadseffektiva lösningar ökade och krav på
bättre samverkan mellan skolan, närsamhället och arbetsmarknaden uttalades.
De fristående skolorna var på kraftig tillväxt och politiskt beslutades om mer
generella och enhetliga regler för gymnasiala fristående skolor. 654
Mot bakgrund av denna skolpolitiska problematik avser jag i följande kapitel att analysera hur reformen av bedömningssystemet under 1990-talet ansågs
nödvändig att genomföra. Kapitlet syftar till att analysera skolpolitiken med
fokus på hur en gemensam berättelse om bedömningssystemets förändring
formulerades och förankrades hos olika parter. Av särskilt intresse för analysen
är vilka som formulerade berättelsen som lades till grund för 1990-talets reform av bedömningssystemet. Vidare riktas fokus mot vilka moment som införlivades respektive uteslöts och hur olika företrädare förhöll sig till berättelsen. Vad som kritiserades respektive uppskattades samt hur acceptans omkring
reformförslagets maktrelation mellan lärare och elever byggdes upp.
Bedömningen som den nya berättelsen innehöll har analyserats med fokus
på hur dess objekt och innebörder definierades i den skolpolitiska processen.
Det handlade om vilka kvaliteter och egenskaper som skulle observeras och
dokumenteras hos eleverna samt vilka bedömningstekniker som lovordades
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respektive avfärdades. Hur det förhöll sig till den enskildes beteende och kunskaper blev också centralt i diskussionerna. På detta sätt knöts också bedömningssystemet till förhållandet mellan elev och lärare och ideal för elevens respektive lärarens individualitet.
Riksdagstrycket i anslutning till 1990 års Betygsberedning har därför analyserats. Det omfattar regeringsdirektiv, betänkanden, motioner, remissyttranden
och propositioner som producerades i samband med utredningen. Riksdagens
motioner, frågor och interpellationer i riksdagens behandling har valts ut med
hjälp av riksdagstryckets årsindex och på sökorden betyg och bedömning. Urvalet är begränsat till att ringa in uppfattningar om bedömningssystemets utformning, bedömningens objekt samt olika synsätt på bedömningstekniker.
Dessa inlägg har sammanställts och analyserats utifrån tematiken i tidigare kapitel. Det syftar till att förstå vad för övergripande berättelse som skapas och
hur konsensus kring bedömningssystemets utformning upprättades och möjliggjorde reformen.
Debatten om bedömning och betyg som följde i dagspressen har vidare
analyserats från 1990 fram till 1994 års reformbeslut med tema och sökord
betyg och bedömning.
De olika remissyttrandena har valts ut efter samma mönster som i föregående kapitel och motiveras av att dessa instanser var centrala skolpolitiska aktörer och pådrivande ifråga om bedömningens organisering och innehåll. 655
Jag har valt ut en för gymnasielärarna central facklig företrädare i LR, utöver följande fackliga företrädare LO, TCO samt SAF. Vidare har material
bearbetats från den för 1990-talet nya nationella skolmyndigheten, Skolverket
som tog över uppdraget från SÖ som lades ned 1991. Dessutom har Sveriges
elevorganisation beaktats som remissinstans ifråga bedömningsfrågor. Vidare
har Läroplanskommitténs remiss analyserats eftersom den tillsattes att samordna reformarbetet med Betygsberedningen. Ett fåtal andra remissyttranden har
beaktats för att åstadkomma en bredd i centrala inlägg. Remissyttrandena har
lästs igenom och analyserats mer ingående med avsikt att ringa in de olika instansernas positioner och förhållningssätt till bedömning.
Kapitlet är disponerat i följande avsnitt. Först tecknas en inledande bakgrund till 1990-talets samhällssituation. Det åtföljs av tillsättandet av Betygsberedningen och den berättelse som konstrueras utifrån regeringsdirektiven, olika
betänkanden samt beredningens bedömningssystem. Därefter följer ett avsnitt
om hur olika remissinstanser ställde sig till berättelsen om bedömningssystemets organisering och bedömningstekniker. Efter det beskrivs hur den borgerliga regeringens berättelse om det individualiserade bedömningssystemet for655

Remissyttrandena har lästs i konseljhandlingarna. För en mer utförlig motivering till
urval se inledningskapitlet. För remissinstansernas tyngd i utbildningspolitiska sammanhang och centrala betydelse se Lundahl, Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90, (1997) Umeå, s 11-13.
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muleras. I efterföljande avsnittet beskrivs hur motstånd restes mot den borgerliga regeringens förslag. I det sista avsnittet är fokus på hur konsensus om bedömningen uppnås. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.

Bakgrund
De decentraliseringssträvanden som påbörjades på skolans område vid 1970talets slut förstärktes. 656 SIA-utredningens förslag om ökat samarbete mellan
skola, fritidshem och lokalsamhälle, individualiserad undervisning, lokalt skolstyre och ökat elevinflytande var led i denna utveckling. I skolpolitiken problematiserades den centraliserade och detaljreglerade statliga styrningen av skolan och ett vidgat kommunalt styrningsansvar efterfrågades. Nationellt uppställda mål och resultatutvärdering av kommunal skolverksamhet var viktiga
ledord. Ett statligt centralstyrt välfärdssystem kritiserades för höga kostnader,
ineffektivitet och bristande politisk styrning i en alltmer internationaliserad
ekonomi och arbetsmarknad. 657
Med överbelastade svenska statsfinanser, en stigande statsskuld och ökat
budgetunderskott genomfördes i början av 1990-talet också en rad genomgripande skolreformer. 658 Enligt Lundgren var det några av de mest omfattande
och snabbaste reformerna i skolhistorien. 659 Skolsektorn expanderade kvantitativt under denna period till att inemot 40% av den svenska befolkningen kom
att befinna sig inom skol- och utbildningssektorn. Kostnaderna för skolsektorn
uppgick till rekordnivåer. Skolreformerna inbegrep således en markant övergång från en centraliserad till en lokalpolitisk styrning av skolan med kommunalt ansvar. En ledande motivering för det efterfrågade lokala styrningsansvaret var att uppnå en större valfrihet med ett ökat elevinflytande och ett vidgat föräldraansvar för skolans utformning. 660
Decentraliseringen och kommunaliseringen blev påtaglig genom nedläggningen av Skolöverstyrelsen 1991. Den omfattande reformperioden under
656

SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö: betänkande, (1974) . Lundahl, Efter svensk modell:
LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90, (1997) Umeå, s 136. Lindensjö & Lundgren,
Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s 75ff.
657
Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s
84-85. Se även Bergström om den så kallade ”styrpropositionen” Regeringens proposition
1988/89:4 om skolans utveckling och styrning, (1988) och ”ansvarspropositionen”
Regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan, (1990) . Bergström, Jämlikhet
och kunskap: debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990,
(1993) Stockholm; Stehag, s 199-200.
658
Lundahl, "A Matter of Self-Governance and Control: The Reconstruction of Swedish
Education Policy, 1980-2003", European Education vol 37 nr 1, (2005) s 22-23.
659
Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s
116, 163.
660
Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte? (1996) Stockholm, s 30-31. Lindensjö &
Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (2000) Stockholm, s 93.

187

1990-talet innebar också att en sammanhållen treårig högskoleförberedande
gymnasieskola skapades av både studie- och yrkesförberedande nationella
kursutformade program med en gemensam kärna av ämnen utöver beslut om
att etablera ett fristående skolsystem. 661 De övergripande gymnasiereformerna
genomfördes genom en rad riksdagsbeslut mellan åren 1991-94. Med en ny
organisation och ett kommunalt styrningsansvar skapades förutsättningar för
en ny gymnasieskola bestående av nationella och individuella gymnasieprogram, en ny läroplan och ett nytt betygssystem. 662
I slutet av 1980-talet var kritiken av det relativa betygssystemet väl utbredd
och i långa stycken samstämmig.
En statscentraliserad skolpolitik hade byggts upp och realiserats under SÖ:s
ledning under sextiotalet. Det var en politik som hade inneburit förändringar i
grunden av betygen och bedömningen i gymnasiet och kritiserades häftigt under sjuttio- och åttiotalet. Under dessa decennier ansåg olika samhälleliga företrädare att skolpolitiken hade misslyckats med att skapa ett nytt mer demokratiskt och rättvist bedömningssystem. Detta trots att otaliga utredningar och
kommittéer tillsattes och olika förslag tagits fram för att lösa denna betygsfråga. Det rådde således en oenighet mellan olika politiska och samhälleliga företrädare i synen på hur ett nytt bedömningssystem skulle organiseras. Diskussionerna gällde i synnerhet vilka bedömningstekniker som var att föredra för
att uppnå den rättvisa och demokratiska hantering av den enskilde individen
som man redan 1964 föresatt sig att åstadkomma. De tydliga tendenserna var
polariseringen mellan att använda sig av skriftliga eller muntliga bedömningstekniker. Vidare problematiserades bedömningens omfång och huruvida den
skulle begränsas eller utvidgas. Den politiska berättelse som legat till grund för
och motiverat gymnasiereformen 1964 problematiserades således i grunden
under perioden efter dess genomförande.
Den socialdemokratiska regeringen tog 1990 ett viktigt steg i reformeringen
av den gymnasieskola och betygssystem som hade beslutats 1964. Sedan dess
var det en politiskt omstridd fråga som kännetecknade två decenniers livlig
samhällsdebatt om skriftliga relativa betyg eller alternativa bedömningstekniker.
I samband med 1991 års gymnasiereform uppvisade socialdemokraterna en
stark politisk vilja att göra något åt vad man uppfattade som ett stillestånd i
fråga om bedömningssystemet vid 1980-talets slut. Inför det förberedelsearbete
som krävdes för att reformera betygen tillsattes en särskild utredningskommitté. I avvaktan på att ett utredningsförslag tagits fram föreslog den socialdemo-
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kratiska regeringen att grundskolans avgångsbetyg tills vidare skulle fungera
som urvalsgrund till gymnasiestudier. 663
”[B]ehovet av urval vid intagningen till gymnasieskolan har under senare år
minskat väsentligt genom utökningen av antalet intagningsplatser. Besluten med
anledning av propositionen och ansvaret för skolan innebär bl.a. att gymnasieskolans dimensionering inte längre skall bestämmas genom statliga beslut.
Kommunerna blir skyldiga att erbjuda sina ungdomar gymnasieutbildning. Jag
förutser därvid ett ytterligare minskat behov av urvalsförfarande. 664

Gymnasiereformen 1991 innebar att styrningsansvaret för gymnasiet lades på
kommunerna och därtill skyldigheten att erbjuda gymnasieutbildning till alla
kommunens ungdomar. Med det beslutet ansåg socialdemokratin att behovet
av betyg som formellt urvalsinstrument var mindre befogad eftersom alla ungdomar hade rätt till gymnasieutbildning. På denna grundval motiverade regeringen en ordentlig översyn och förändring av betygssystemet. I denna skolpolitiska process problematiserades den tidigare berättelsens grupprelaterade och
jämförande bedömningssystem.

Ett individualiserat bedömningssystem - en berättelse från
1991 års Betygsberedning
Den individualiserade kunskapsbedömningens experter
Den 25 oktober 1990 beslutade den socialdemokratiska regeringen att tillsätta
den parlamentariska beredningsgruppen för översynen av ett förändrat betygssystem alla skolformer. 665 Det föregicks av tillsättningen av en expertgrupp
inom utbildningsdepartementet i frågor om betyg bestående av 12 ledamöter i
december 1989. Expertgruppen redovisade sina överväganden den 28 september 1990. 666
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”Expertgruppens ledamöter (11 av 12) är överens om att de grupprelaterade betygen spelat ut sin roll i den svenska skolan.” 667

Expertgruppen var inte fullständigt överens om nödvändigheten av att avskaffa
de grupprelaterade betygen. Ledamoten Wendt reserverade sig mot gruppens
alla förslag med förevändningen att kritiken mot relativa betyg var missriktad
och inte verklighetsförankrad. 668 Elevrepresentanten argumenterade för en
betygsfri skola med mer långtgående konsekvenser än övriga ledamöter. Expertgruppen hävdade att betygens många negativa effekter talade för en betygsfri obligatorisk skola på samma gång som en risk att skolan skulle uppfattas
som kravlös. Experterna presenterade därför två olika förslag för hur bedömningen i grundskolan skulle organiseras. Elevrepresentanten kunde godta det
som ett steg i rätt riktning mot en betygsfri skola. Enligt förslag 1 föreslogs
grundskolan få ett samlat kompetensbevis baserat på en bedömning av elevens
hela grundskolgång och skulle meddelas eleven i slutet av vårterminen i åk 9.
Det sammanfattade elevens kunskaps- och färdighetsresultat i olika ämnen,
ämnesgrupper, för teman, projekt och liknande, samt egenskaper som initiativförmåga m.m. Enligt alternativ 2 skulle målrelaterade betyg användas i grundskolan. För gymnasiet enades en majoritet om ett målrelaterat betygssystem. 669
Skolminister Perssons (s) direktiv till Betygsberedningen bar prägel av expertgruppens förslag och konstaterade:
”…att det nuvarande relativa betygssystemet avskaffas. Om betyg skall ges bör
de enligt expertgruppen anknytas till kunskaps- och färdighetsmål i stället för att
jämföra eleverna sinsemellan.” 670

Utgångspunkten var att ta fram ett bedömningssystem i syfte att bedöma den
enskilde elevens faktiska skolprestationer i förhållande till specificerade mål i
olika kunskaps- och färdighetsnivåer istället för att rangordna eleverna för urval. Betyget skulle utformas med hänsyn till betygens pedagogiska effekter på
undervisningen. 671 Beredningen skulle:
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”…analysera konsekvenserna av att ta bort betygen som urvalsgrund vid intagningen. Beredningen skall ge förslag till hur ett urval skall kunna ske utan betyg.
Den skall i det sammanhanget beakta bl.a. de urvalsgrunder som SÖ den 27 augusti 1990 inkom med till regeringen. Slutligen skall den också ta del av de erfarenheter som finns inom komvux av en intagning som huvudsakligen baseras på
en behovsbedömning.” 672

Man skulle analysera konsekvenserna av att slopa betyg som teknik för att göra
urval mellan elever och tillsammans med Läroplanskommittén föreslå ett nytt
gemensamt betygssystem för hela skolsystemet. Efter regeringsskiftet utfärdade
den borgerliga regeringen tilläggsdirektiv om att sätta betyg tidigare än i årskurs
8 och dessutom utifrån fler betygssteg. Tilläggsdirektivet rörde även betygskomplettering samt betyg på uppförande och ordning. Beredningen gav fortlöpande information till intressegrupper som elev- och lärarorganisationer, Sveriges skolledarförbund samt föräldraföreningen Riksförbundet Hem och skola.
Medan fackförbunden LO och SAF ställdes utanför detta remissarbete. I slutförslagen framgick att man inte uppnådde en samsyn utan enskilda reservationer och särskilda yttranden framfördes av ledamöter. I nästa avsnitt analyseras
Betygsberedningen och dess betygsförslag. 673

En individualiserad bedömnings objekt och bedömningstekniker
Statsminister Carlssons och den socialdemokratiska regeringens vision gav
genljud i Betygsberedningens förslag om mål- och kunskapsrelaterade gymnasiebetyg. Därmed hade tilltron till det betygssystem som socialdemokraterna
hade infört 1964 övergivits på 1990-talet. Motiveringen var att de relativa betygen fått så mycket kritik eftersom betygsstegen det inte motsvarade definierade
kunskapsnivåer och hade lett till svårigheter som: 674
”utbredd oklarhet på många håll, särskilt bland elever och föräldrar, om tolkningen av det relativa betygssystemet”. 675

Betygsberedningen fortsatte på den kritiska samhällsdebattens inslagna bana
från tidigare decennier och problematiserade relativ betygsättning. Det hade
lagt grunden till en osund konkurrens och tävlan emellan eleverna med ökad
stress som följd. Det ville man definitivt komma bort ifrån. Därför avskrevs
Birgitta Allard, adjunkterna Bo Sundblad och Per Måhl samt skolinspektör Sigrid AndréEklund. Utöver det tillkallades även professor Egil Johansson till att arbeta fram underlag
och belysa förutsättningarna för att införa någon form av betyg eller omdöme om ordning
och uppförande. Betygsberedningen, SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem: slutbetänkande,
(1992) Stockholm, s 9.
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också betygens jämförande urvalsfunktion. Vidare skulle betygssättningen kunna appliceras på samtliga ämnen i läroplanen. Beredningen gjorde därmed avsteg från de reducerade blockbetygen som initierats under 80-talet. Betygens
existens sattes alltså inte alls ifråga, utan var närmast självskrivna. Den gångna
betygsdebattens krav på att avskaffa skriftliga betyg införlivades därmed inte i
beredningens förslag. 676
”Ett nytt kunskaps- och målrelaterat betygssystem skall införas där elevens faktiska prestationer skall bedömas. Betyg skall alltså finnas, dels för att det finns
ett självklart behov av att eleverna och deras föräldrar får information om studieresultat, dels därför att eleven skall kunna ’dokumentera de förkunskaper som
behövs för fortsatta studier’ eller vid övergången från skola till arbetsliv. Ytterligare skäl som anges är betygens betydelse som positiv stimulans för eleverna i
deras arbete och betygens möjlighet att skapa respekt för skolarbetet. Betygens
centrala funktion är att de ’skall vara skolans bekräftelse – riktad till eleverna –
hur elevens arbete och studieresultat bedöms i förhållande till vad läroplanerna
och kursplanerna föreskriver’.” 677

Bedömningen motiverades som faktisk information om studieresultat från skolan till föräldrar och elever. Betyg kunde alltså motiveras om en förändring
ägde rum i fråga om vem som skulle utfärda själva dokumentationen. Eleverna
föreslogs att själva vara mer aktiva och bidra till skolans insamling av underlag
genom självobservation och dokumentation tillsammans med lärare. Detta stod
i kontrast till att betyg tidigare framhölls som skolans och lärarnas formellt
nedtecknade och objektiva bedömning av eleven. Utförandet av bedömningen
ansågs vara bättre om den sköttes av skolan i samförstånd och tillsammans
med gymnasieeleven själv som insamlare och dokumenterare av elevens kunskaper. Elevens aktiva handlande ansågs öka inflytandet över den pedagogiska
bedömningsprocessen och därmed bidra till en större tillförlitlighet. Betygen
bars också upp av funktionen som positiv stimulans för elevens kunskapsutveckling och lärande. Betygen beskrevs på samma sätt som en psykologiskt
viktig bekräftelse på den individuella kunskapsutvecklingen. 678
Denna emotionellt och psykologiskt motiverande innebörd blev mer tongivande under 1990-talet, även om de relativa betygen också sades innehålla studiemotiverande och inspirerande inslag. Retoriken omkring det nya kunskapsrelaterade betyget bar en tydlig positiv klang och språkdräkt med psykologisk
tyngdpunkt. Betygsberedningen menade även att betygen ingav respekt för
skolarbetet hos eleverna. Bedömningen signalerade för eleverna att skolarbetet
inte var på låtsas, utan något som borde tas på största allvar. Elevernas skolgång och kunskapsutveckling skulle göras till föremål för en gedigen utvärdering från skolans och elevens sida med faktiska konsekvenser i form av skriftlig
676

Betygsberedningen, SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem: slutbetänkande, (1992) Stockholm, s 51.
677
Ibid. s 47.
678
Ibid.

192

dokumentation. Trots att den kunskapskontrollerande myndighetsutövningen
tonades ned, implicerades denna del av bedömningen, om än i andra ordalag
än tidigare. En väsentlig skillnad i beredningens syn på betygssystemet var att
den kollektiva grupprelaterade och bestämda riksnormen uträknat på ett genomsnittligt procentuellt medelbetyg övergavs. Den enskilde eleven skulle bedömas i förhållande till sig själv och utifrån uppställda kunskapsmål och inte i
jämförelse med andra elever. En annan individualiserad betygsnorm lik den
BU73 tidigare hade formulerat anammades av Betygsberedningen. Den individualiserade bedömningens innebörd motiverades även utifrån ett pedagogiskt
perspektiv. 679

Bedömning som pedagogisk erfarenhet
Direktivet angav att betygen hellre skulle vara ett redskap för en:
’återföring av erfarenheter för eleverna än att utgöra urvalsinstrument för fortsatta studier’ (dir.1990:62, s 4). Betygens uppgift reducerades därmed främst till
att vara ett instrument i själva kunskapsprocessen. 680

I Betygsberedningens betänkande omdefinierades innebörden i förhållande till
det relativa betyget. Fokus riktades bort ifrån den förment styrande och formella systemfunktionen som kännetecknade sextiotalets betyg. Betyg som en
statlig maktutövnings sorterings- och urvalsteknik överskuggades av en mer
individuellt orienterad teknik med pedagogisk innebörd. Betyg definierades
som en teknik för att skapa pedagogiska erfarenheter i den enskilde elevens
lärandeprocess. Betyg som skolans formella kvitto på ungdomars förvärvade
kunskaper ansågs inte längre vara centralt. Det skriftliga betygsdokumentets
betydelse för ett framtida yrkesliv omedelbart efter gymnasiet gjordes på detta
sätt mindre framträdande. Sett i ljuset av den ekonomiska nedgången och ökade arbetslösheten under 1990-talets början hade övergången från gymnasium
till arbetsliv blivit mindre vanlig. Vid gymnasiereformen 1991 så betonades
målet om fler högskolestuderande ungdomar, vilket även det bör ses mot denna samhällsekonomiska nedgång såväl som betygsförändring. 681 Både Betygsberedningen och regeringspropositionen tonade ned urvalsfunktionen i rangordningssyfte under parollen att öppna vägen till alla ungdomars fortsatta högskolestudier. Betyg beskrevs företrädesvis som pedagogiskt instrument i den
enskilde elevens livslånga lärande- och kunskapsprocess. Förslaget följde logiken att kunskapsprocessen inte ansågs vara avslutad eller färdig i och med
gymnasiestudierna, utan behövde förlängas längre upp i åldrarna. Betygen var
ett led i en kunskapsprocess som sträckte sig över hela livet och torde omfatta
även högskolestudier. Behovet av att göra ett urval bland gymnasieungdomar
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baserat på betyg gavs därför reducerad betydelse än tidigare och betraktades
därför som ett hindrande regelverk för fler universitetsstuderande. 682
Mot bakgrund av de innebörder som Betygsberedningen knöt till bedömningen fokuserar nästa avsnitt på vilka individuella kvaliteter som bedömningen skulle ta fasta på och synliggöra hos den enskilde eleven.

Att bedöma den individuella kunskapsutvecklingen
Principen för beredningens kunskapsrelaterade betyg var att man identifierade
olika kunskapskvaliteter i den enskilde elevens kunskapsprogression. Kunskapskvaliteterna förutsatte varandra. En betygskvalitet var inte detsamma som
en viss mängd sakuppgifter som man tillägnat sig, även om sakuppgifter ofta
utgjorde en förutsättning för ökad kvalitativ förståelse. Skolan skulle inte på
enklaste och effektivaste sätt observera och kvantitativt mäta antalet uppgifter
och prov som en elev hade gjort och därefter fördela ett visst betyg. Beredningen ville ta avstånd från äldre tiders betygssystem som förenklat ställt prov
och uppgifter i fokus för kunskapsmätning och betygsättning. Beredningen
vände sig emot vad man menade var det tidigare betygssystemets fixering vid
beräkningar och sammanställningar av medelvärde för att kunna göra ett urval
mellan eleverna. 683
”Bedömningen av elevers kunnande kan bara göras utifrån vad eleven uppvisar
eller ger uttryck för. Med andra ord är det här inte fråga om en intervallskala.
Det innebär att man inte kan poängsätta provuppgifter på traditionellt sätt, ej
heller som en följd därav räkna fram medelvärden för ett prov, eftersom det aritmetiska medelvärdet förutsätter en skala på minst intervallnivå. Inte heller skall
betygsstegen, som i det gamla bokstavssystemet, ges poängvärden. Det går med
andra ord inte att räkna fram en elevs medelbetyg. Det får konsekvenser för
eventuellt urvalsförfarande. Betygens funktion som urval för fortsatta studier
har tonats ned (dir.1990:62). I den mån betyg skall användas i detta syfte kan
eleverna inte rangordnas utifrån medelbetygsvärden. Urvalsförfarandet måste således förändras.” 684

Betygsberedningen föreslog sex betygsbeteckningar i betygssystemet varav fem
avsåg betyget godkänd och däröver. Beteckningarna som byggde på initialerna i
betygsstegens benämningar var: Ännu icke-godkänd/Icke godkänd - ÄIG/IG,
Godkänd – G, Väl godkänd – VG, Mycket Väl godkänd – MVG, Framstående
– F, Utmärkt – U. 685 Kriterierna för en godkändnivå var följande:
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”För betyget Godkänd skall eleven ha för vardagligt samhällsliv/yrkesliv och
fortsatta studier nödvändiga kunskaper om och/eller i ämnet och kunna visa
detta i ord och handling.” 686

Förslaget motiverades med att ett kvalitativt betygssystem inte kan godtyckligt
ange ett visst antal betygssteg eftersom det inte bokstavligen handlade om gradering eller fördelning. Istället var antalet betygssteg beroende av ett antal skilda identifierbara kvaliteter för elevernas individuella kunskapsutveckling inom
ramen för de olika skolämnena. 687 Motiveringen låg i utredningsuppdraget.
” ’Av ett målrelaterat betygssystem följer således att tydliga kravgränser måste
ställas upp. Särskilt viktigt är härvid definitionen av en gräns som kan anses som
godkänt.’ Därav följer att det också bör finnas betygssteg under godkänt.” 688

Betygsberedningen poängterade att betygsförslagets utgångspunkt var att alla
elever vid slutet av årskurs 9 skulle kunna uppnå betyget godkänd i alla ämnen.
Alla elever skulle således inkluderas och uppnå godkänd och bedömningen
skulle inte längre exkludera någon elev som tidigare betygssystem gjort. Beskrivningen som man enades om löd:
”Godkändnivån i de olika ämnena i årskurs 9 - avgångsbetyget – är den nivå
som krävs för att kunna förstå, fungera och verka i vårt samhälle samt för att
kunna orientera sig i omvärlden.” 689

Betygsberedningen följde regeringens reformmålsättning om att alla ungdomar
var i behov av mer utbildning och därför skulle erbjudas gymnasieutbildning
som minimimått på vad som krävdes för att fungera som samhällsmedborgare.
Betyget skulle synliggöra för eleven, föräldrar och avnämare huruvida dessa
processmål och kunskapskvaliteter uppnåtts eller inte och i vilken grad. I det
avseendet gick inte beredningen på linjen om en helt betygsfri skola som företrädesvis politiska företrädare från vänster förespråkat. Ett skifte i bedömningens fokus framställdes samtidigt. De formellt skriftliga betygen förutsattes få en
allt mindre roll att spela vid urval till högre studier. Det knöts därför också till
målsättningen om att reducera eller helt avlägsna betygets urvalsfunktion.
Därmed skulle de skriftliga betygen som en teknik för att skapa jämförelseunderlag mellan elevernas inbördes kunna avskaffas. Det var särskilt viktigt eftersom betygens rangordnande innebörd ansågs avspegla ett förlegat systems
maktutövning och hade resulterat i ett osunt konkurrenstänkande. Istället gällde det nu att utforma ett betyg med preciserade kriterier som möjliggjorde en
mer tillförlitlig bedömning av enskilda: 690
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”elevers långsiktiga och mer generella utveckling i ämnet. Hur långt elever har
trängt in i ett ämne och hur väl de behärskar att redogöra för eller tillämpa genomgångna samband och sammanhang går att bedöma.” 691

Utformningen av kursplanernas kunskapsmål och betygskriterier definierades
då företrädesvis som en pedagogisk teknik. Proven i gymnasiet skulle därför
utformas och synkroniseras med de uppställda kursmålen och betygskriterierna
för kursen. 692 Betygen och provverksamheten skulle således vara mer tydligt
integrerade än tidigare.
”Detta ömsesidiga beroende mellan mål, kriterier, hur prov och betygsgrundande bedömningar görs och i vilken grad eleverna når målen måste hela tiden stå i
fokus.” 693

Bedömningens pedagogiska funktion skrevs således fram särskilt tydligt. Undervisningen och hela skolverksamheten skulle utformas så att den individuella
bedömningen genomsyrade och utgjorde själva navet i varje enskild liten beståndsdel. Det låg väl i linje med att se över betygens effekter på undervisningen som expertutredningen och regeringsdirektivet angett. Beredningen framhöll att om man bara kunde formulera tydliga och begripliga betygskriterier så
skulle man kunna uppnå en ”positiv pedagogisk effekt” hos eleverna. 694 Beredningens definition av betygets innebörd bäddade in bedömningen och betygssättningen i en pedagogisk terminologi snarare än att tillskriva det egenskaper
som det tidigare skolsystemets formellt myndighetsutövande och exkluderande
sorterings- och urvalsfunktion. Bedömningen av eleverna begreppsliggjordes
med hjälp av ett helhetsorienterat och processuellt livslångt synsätt snarare än
som en punktuell kunskapskontroll med prägel av yrkes- och utbildningsvägledande styrning och kontroll. Samtidigt betonades att det var just den enskildes
kunskapsutveckling och inte sociala egenskaper, kvaliteter eller personlighetsutveckling som skulle bedömas. 695

Bedömning av elevers beteende - en pedagogisk fråga
Betygsberedningen gavs även uppdraget att undersöka huruvida bedömningen
av eleverna även skulle omfatta skriftliga betyg och omdömen för den enskil691
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des uppförande och ordning i skolan. En fråga som diskuterades var huruvida
en sådan bedömningsteknik kunde återinföras. Framför allt under 1980-talet
hade frågan aktualiserats av företrädesvis borgerliga företrädare. Betygsberedningen utredde möjligheterna till att införa ett sådant betyg och föreslog att: 696
”Betyg i uppförande och ordning inte skall ges, men rekommenderar samtalsinstitutionen som en modell för att lösa de problem som måste hanteras i skolans
vardag, samt att information till hemmen ges i form av mycket väl strukturerade
omdömen.” 697

Det gavs alltså inga direkta anledningar från beredningens sida att plocka upp
och återinföra den bedömningsteknik och uppförandekod som låg institutionaliserad i det gamla ordningsbetyget. Det hade avskaffats 1964 och skulle inte
återinföras. Däremot föreslog beredningen ett institutionaliserat elevsamtal
som en tänkbar väg framåt beträffande den bristande ordning och disciplin
som man menade kännetecknade många delar av skolan. Kvartssamtal hade
förvisso införlivats redan tidigare så det var utveckling av denna bedömningsteknik med pedagogiska förtecken. Ett skriftligt betyg på elevens uppförande
ansågs inte vara ett tillräckligt eller särskilt effektivt instrument för att komma
till rätta med en ökad oordning. Att bedöma elevers beteende genom institutionaliserade elevsamtal skulle däremot gälla för hela skoltiden, alltså i 12 år
med gymnasiet inberäknat. Detta var att betrakta som en positiv form av bedömning och försök till kontroll av elevers beteende. I det avseendet avslogs
en bedömningsteknik för en annan. Att utvidga bedömningen av individen
skulle ske genom en ny teknik och omfatta alla elever i hela skolsystemet. Varje
år föreslogs alla elever ha minst två samtal per år, med en lärare som valdes av
eleven själv. Detta av skäl som att en eventuell konflikt mellan en elev och en
lärare annars kunde föranleda ett visst maktmissbruk från lärarkårens sida. Eleven gavs också möjlighet att aktivt delta i bedömningen. Bedömningssamtalet
skulle följa en fixerad och fast ram och lärarna skulle här också informera eleverna om sin professionella tystnadsplikt. 698
”Elevens sätt att fungera och uppträda i skolan är något som angår den pågående utbildningen och skall därför inte vara något som står i ett slutbetyg.” 699

Absolut centralt var att även detta samtal skulle ha ett övergripande pedagogiskt syfte istället för det gamla ordningsbetyget, som ansågs vara en tillämpning av en moralisk och bestraffande maktutövningsprincip. En sådan moraliskt präglad och skriftligt dokumenterad anmärkning skulle inte användas. Då
kunde den förfölja och prägla resten av en elevs liv eftersom en del elever upplevde det som en kränkning. 700 Detta ännu mindre som bedömningen kunde
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vara grundad på händelser i särskilt besvärliga perioder i elevers liv. Dessutom
lärde sig eleven inte något av denna bedömning, när han/hon inte fick någon
vägledning till att förbättra det problematiska beteendet. Bedömning ansågs
istället behöva syfta framåt i tiden och inte vägleda eleven utifrån det som varit
bakåt i tiden. Att betyg över huvud taget förföljde elever sågs inte problematiskt. Relationen mellan eleven och den som bestraffade eleven med ordningsbetyg ansågs inte heller förbättras av sådana tekniker. Den sortens maktutövning hörde inte hemma i relationen mellan lärare-elev i den moderna demokratiska skolan. Att återuppta en bedömning av elevers ordning avfärdades som
en förlegat historisk, destruktiv och bestraffande bedömningsteknik. Det motiverade Betygsberedningen att ta fram nya bedömningstekniker. 701

Betygsberedningens berättelse underkändes
Hösten 1992 när Betygsberedningen lagt fram slutbetänkandet fick olika företrädare möjlighet att yttra sig. Betyget blev starkt ifrågasatt av de flesta parter.
För att förstå den berättelse om bedömningssystemets förändring som skapades under 1990-talet bör även denna kritiska diskussion analyseras.
I samband med remissprocessen gavs en öppning för olika parter att framföra synsätt och definiera betygets innebörd. I följande avsnitt tecknas den
skolpolitiska diskussionen för att belysa hur berättelsen om skolans bedömningssystem konstruerades. Analysens fokus är på följande moment; de samhälleliga och politiska krafter och samhällsrepresentanter som reste anspråk på
att definiera bedömningen, de bedömningstekniker som förordades eller ratades, de kunskaper som detta grundades på och relationen lärare-elev.
Samtidigt med 1990-talets gymnasiereform tillsattes den statliga Läroplanskommittén under Ulf P. Lundgrens ledning. Kommittén skulle jämte Betygsberedningen bidra med en läroplansöversyn tillsammans med beredningens förslag på bedömningssystemets omvandling. 702 Läroplanskommitténs ämnesexperter levererade kraftfull kritik mot beredningens bedömningssystem, varav
den mest genomgripande var den bristande kunskapssynen i förhållande till
701
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Läroplanskommitténs synsätt. Utredningarnas gemensamma reformuppdrag
blev utifrån kunskapssynen helt otänkbart för Läroplanskommittén. Beredningens betyg ansågs bygga på en fast hierarkisk syn komplexa kunskaper i
kontrast till Läroplanskommitténs uttalat processorienterade kunskapssyn. 703
Flera centrala remissorgan kritiserade just detta. Skolverket avvisade beredningen för de sex generella kvalitativa kunskapsutvecklingsnivåer som identifierades hos alla elever och som kunde gälla för samtliga gymnasieämnen. Det
ansågs problematiskt att utforma ett enhetligt betygssystem för alla ämnen och
skolformer. Tre betygskriterier ansågs vara mer tillämpligt inom yrkesämnen
och i ämnen med litet timantal. Den föreslagna godkändgränsen och miniminivån för kunskaper som en elev behövde för att fungera i samhället förkastades
likaså. Det ansågs orimligt att en elevs tillägnade ämneskunskaper skulle avgöra
om en elev var en väl fungerade medborgare i samhället eller inte. 704
Skolverket insisterade att beredningen inte tagit hänsyn till komplexiteten
mellan kunskapsutvecklingens kvantitativa och kvalitativa aspekter. Betyget
byggde på ett enkelspårigt synsätt på förhållandet mellan kunskapskvantitet
och kvaliteten. För att garantera det framtida bedömningssystemets ökade kvalitet föreslog Skolverket att testa betyget i sin försöksverksamhet i åtminstone
två år. Då skulle betygssystemet hinna förankras hos lärarkåren vilket var en
absolut förutsättning för att kunna användas i en nationell utvärdering och för
att upprätthålla likvärdighet i utbildningen. 705
Skolverket betonade de stora kostnaderna förenade med att ta fram nationella definitioner och lokala betygskriterier. Det var ett tillräckligt skäl för att
avfärda Betygsberedningens förslag. Skolverket ville tvärtemot beredningen
behålla de nationella proven som bedömningsteknik för att möjliggöra målsättningen om likvärdighet och utvärderingen av alla gymnasieskolor. Man vinnlade sig därigenom om att behålla den utvärderande och bedömande verksamheten av skolornas verksamhet, lärarnas yrkesutövning och elevernas kunskaper.
Betygsberedningens förslag att avskaffa nationella prov reagerade Skolverket
starkt på. Deras ansvarsområde riskerade att kringskäras. 706
Det var inte endast synen på kunskap som mötte ett kompakt motstånd
från Skolverket. Bedömningsteknikernas konstruktion ansågs alltför invecklad,
de var svårbegripliga och svårhanterliga för alla berörda parter; skolmyndigheter, arbetsgivare, lärare, elever och föräldrar. Det var oklart om betyget var ett
absolut betyg eller ett relativt målrelaterat betygssystem. Man eftersträvade
fördenskull inte att skapa ett enhetligt system över alla skolformer, årskurser
och ämnen. Det ansågs ha varit ett av problemen med det enhetliga och grupp703
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relaterade betyget. Skolverket ville införa mer individualiserade och lokalt utformade kunskaps- och målrelaterade betyg, och samtidigt behålla sin nationellt
baserade utvärderingsverksamhet och agera garant för nationens utbildningskvalitet och likvärdighet. 707
Den lärarfackliga organisationen LR godkände inte heller beredningens bedömningsteknik beroende på förslagets bristande läsvänlighet. Det krångliga
språket gjorde innebörden av betygens omdömen svårbegripliga vilket var ett
fundamentalt problem. Den oönskade effekten var att försvåra lärares professionella bedömning av eleverna såväl som svårigheterna att korrekt underrätta
föräldrar och elever om elevens skolsituation och studieprestationer. 708
Sveriges arbetsgivareförening SAF spädde på kritiken mot det man ansåg
var ett mycket omständligt betygssystem. Framtidens betygssystem måste vara
enkelt både att förstå och tillämpa. I enkelhetens namn förordades tre steg i
betygsskalan med godkändgränsen som betygets bas, istället för beredningens
sex steg. SAF efterfrågade få betygssteg utifrån en fixerad godkändgräns för att
skapa en tydlighet i informationen om vilka elever som var godkända och underkända. SAF delade en allmän strävan att alla elever skulle uppnå godkänd
grundskolekompetens, men inte till priset av otydliga godkändgränser. Denna
önskan knöts till alla elevers rättigheter att få betyg. SAF argumenterade genom
att sätta in betyg i ett juridiskt språkbruk. Alla elever borde ha rätten att få bli
bedömda och att få betyg på de prestationer de gjort. 709
Arbetsgivarna i SAF motsatte sig Betygsberedningens förslag under föresatsen att värna gymnasieelevernas rätt till en tydlig bedömning på sitt skolarbete. Beredningens förslag innebar att eleverna fråntogs denna rättighet. Dessutom ansågs godkänd- och underkändgräns underlätta arbetsgivarnas hantering
av ungdomars jobbansökningar vid anställningssituationer och betraktades som
en självklarhet. 710 Motståndet mot Betygsberedningen tog sig fler uttryck.

Försök att definiera bort betygets urvalsfunktion
Flertalet remissinstanser var enade om att betygets urvalsfunktion ansågs vara
en gammaldags bedömningsteknik. TCO var av denna uppfattning och gav så
eko åt sextiotalets socialdemokratiska vision. Eftersom antalet gymnasieplatser
stigit drastiskt och kommunerna ansvarade för att erbjuda alla ungdomar gym707
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nasieutbildning ansågs urvalsförfarandet vara löst. Ingen elev behövde hamna
utanför gymnasieskolans program utan alla skulle inkluderas däri. Gymnasieintagningen kunde därför organiseras mer ändamålsenligt utan urval genom
grundskolebetyg. 711 Elevorganisationen argumenterade på samma linje, men
ställde radikalare krav: ”När nu inte betygen behövs för urvalet är tiden mogen
för att avskaffa dem.” 712
Tyngre argument kunde man inte få enligt Elevorganisationen. Skolsystemets teknik för urval av eleverna fyllde ingen reell funktion utan var enbart en
kvarleva av gamla skolors maktutövnings- och kontrollsystem och ansågs därför obsolet i en demokratisk skola. 713
LR var av närmast motsatt åsikt beträffande urval. LR vidhöll att en teknik
för elevurval borde behållas och att modeller borde tas fram för hur behörighetskrav och urval till högskolestudier skulle organiseras med betyg. 714
LO hävdade å sin sida att urvalsfunktionen saknade legitimitet när det
fanns andra former för att utvärdera skolors verksamhet och kvalitet, vilket
gjorde skälen för betygsurval än mindre angelägna. Därmed tonade man ned
bedömningen av eleverna till fördel för en syn på bedömning som en utvärdering av skolan. 715 TCO delade LO:s uppfattning och ville hellre se att nationella
utvärderingsprogram användes istället för att mäta skolors studieresultat med
hjälp av elevbetyg. Den innebörden av betygen utvidgade den bedömande
verksamhetens objekt. Bedömningen definierades tidigare mer ensidigt mot
elevernas uppvisade kunskaper, men öppnades upp till att mer systematiskt nu
riktas även mot lärare och skolledning. Bedömningsteknikernas innebörd ansågs också vara att synliggöra skolans ansvar för en god utbildningskvalitet.
Skolledning och lärare var i det avseendet att betrakta som delansvariga i elevernas uppnådda eller icke uppnådda skolprestationer. Bedömningens maktdimensioner ansågs behöva vidgas i det avseendet till att omfatta en relation
mellan skolan och lärarkåren i formen av att utvärdera lärares yrkesutövning. 716

Individualiserad bedömning genom skriftligt betyg eller elevsamtal
Ett viktigt moment i den berättelse om bedömningen som skapades under 90talet gällde bedömningsteknikerna och på vilket sätt och vid vilken tidpunkt
bedömningen av eleverna skulle påbörjas. Olika företrädare fastslog tidpunkter
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för när betyg skulle påbörjas och lämpligheten av att betygsätta elever vid olika
åldrar ifrågasattes.
Ungefär hälften av alla remissinstanser ställde sig positiva till idén att sätta
betygen tidigare än åk 8 med början i åk 7. 717 En större grupp instanser ville
skjuta på betygen till efter årskurs 7, medan några färre instanser gärna såg att
betygsstarten påbörjades redan i åk 5. För SAF var frågan om tidigt satta betyg
allt annat än krånglig. Ett enkelt och enhetligt utformat bedömningssystem
bestod i att ge skriftliga betyg till eleverna tidigt i skolan. Det var SAF relativt
ensamma om att förorda bland remissinstanserna. Betyg betraktades som en
juridisk rättighet och skulle rimligen omfatta alla elever. Därför skulle betyg ges
så tidigt som möjligt, senast i årskurs 5. Att betygsätta eleverna i grundskolan
handlade för SAF om att värna elevernas rättigheter att få veta hur de utvecklades, vilka studieresultat de uppnådde och efter utförd arbetsinsats få en tydlig
återkoppling i skriftlig dokumentationsform. SAF:s rättighetstanke innebar
även att lärarnas bedömning av eleverna också gjordes mer synligare för
granskning. Lärarna förväntades dokumentera betygsättningen av eleverna på
ett mer formellt sätt och i större utsträckning än vad som tidigare varit fallet.
Det skulle samtidigt innebära ändrade krav på lärarkårens relation till eleverna. 718
LR var relativt vänligt inställd till beredningens förslag om att i årskurs 5
skapa en tidigare kontrollstation för elevernas kunskaper än tidigare. Tekniken
för den bedömningen var oklar. Därtill skulle skolan sätta skriftliga betyg från
och med årskurs 7. 719
Mer kritiska röster till införandet av tidigare betygsättning hördes också.
Elevorganisationen i Sverige åberopade en helt betygsfri skola och motsatte sig
helt att införa skriftliga betyg tidigare. Det var dock med vetskap om att en helt
betygsfri skola kanske inte skulle realiseras. Elevorganisationen visade sig kompromissvillig, eller åtminstone nödgad att böja sig efter rådande opinion och
tilltron till betyg på den formella utbildningspolitiska arenan. Därför betonade
elevorganisationen att betygsättning kunde bli aktuellt i gymnasieåldern. 720
Närbesläktad med tidpunkten för betygens införande var teknikernas utformning. I remissdebatten omtvistades huruvida omdömen och betyg skulle
vara skriftligt nedtecknade och dokumenterade eller om de skulle förmedlas
muntligt genom lärares samtal med elever och målsmän.
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SAF ställde sig mycket kritisk till de relativt väl etablerade kvartssamtalen
som muntligt förmedlad bedömning av elevernas uppvisade skolprestationer. 721
Elevsamtal som bedömningsteknik hade i vissa fall hade inneburit att lärare
varit alltför positiva i sina muntliga omdömen, vilket senare föranlett besvikelse
hos elever och föräldrar när de skriftliga bedömningen utfärdades. En överhängande risk för diskrepans mellan lärarens muntliga preliminära utlåtanden
och den skriftligt dokumenterade bedömning. Därför var skriftliga omdömen
att föredra. Betyg signalerade och säkerställde en tydligare objektiv kvalitet i
kontrast till mer subjektivt färgade muntliga omdömen. Med samma logik tillstyrktes beredningens förslag om att gymnasiets specialarbete skulle rendera i
skriftliga betyg. Ett sådant omfattande skriftligt arbete hade eleverna rätt att få
skriftligt betyg på. SAF förespråkade en utökning av den formella skriftliga
betygsdokumentationen. Det var ett enkelt, begripligt bedömningssystem med
klara besked om elevernas kunskaper redan från de lägre skolåren. Det var en
demokratisk rättighet för alla elever. 722
Även LR var negativt inställd till att införa obligatoriska utvärderings- och
bedömningssamtal med elever och föräldrar efter en formaliserad blankett eller
rutiniserade former två gånger per termin. 723
Tilläggsdirektivet till Betygsberedningen angav att betyg i uppförande och
ordning skulle grundligare utredas. En expertgrupp hade tillkallats för att bereda möjligheterna och riskerna med att använda ordningsbetyg. 724 Några seminariedagar arrangerades omkring denna bedömningsteknik med utgångspunkt i
en kyrkohistorisk tillbakablick presenterad av professor Egil Johansson. Beredningen var negativ till ordningsbetyg eftersom moraliska omdömen om den
enskilde eleven fungerade som bestraffningsteknik. Däremot föreslogs andra
tekniker för att komma till rätta med exempelvis bristande ordning. Expertgruppen hade tagit fram ett alternativ med inspiration från en annan religiöst
förankrad tradition. Det var att inrätta en samtalsinstitution likt den kristna
kyrkans enskilda biktsamtal, vars inslag av bekännelse, förlåtelse och försoning
ansågs vara löftesrika sätt att komma till rätta med och bedöma hur elevernas
personliga, etiska, moraliska och pedagogiska utveckling framskred. 725
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Skolverket å sin sida besvarade expertgruppen med att äldre tiders ordningsbetyg var förankrat i en gammal kristen kyrklig praxis och utdefinierade
det därför som en moralisk bestraffning som var synnerligen olämplig för att
bedöma eleverna. Skolverket tog kraftfull ställning mot denna form av åtgärd
för att åstadkomma ordning och reda i skolan. Skolverket följde beredningens
avståndstagande från ett särskilt ordningsbetyg. Men Skolverket delade fördenskull inte förslaget med biktliknande samtal som ett sätt att komma till rätta
med elevers bristande ordning. Den bestraffande innebörden var påtaglig i
både uppförandebetyg och biktsamtal och syntes på ett problematiskt sätt relaterad till den religiöst-moraliskt präglade bedömningsdimensionen. 726
Istället föreslogs en alternativ form av samtalsinstitution som vägledande.
”[A]tt samtal med enskilda elever bör ha karaktären av studievägledande samtal,
där såväl elevens målsättning med sitt skolarbete, lärarens uppfattning om elevens prestationer i olika ämnen som elevens förmåga att anpassa sig till skolans
regler och bidra till trivsel och en god arbetsmiljö belyses i ett sammanhang.” 727

Skolverket hävdade alltså att de enskilda samtalen med eleverna uteslutande
skulle fungera som studievägledande samtal med en pedagogisk retorik och ses
som ett kontinuerligt gensvar på elevens hela skolarbete. Detta var ett viktig
sätt att förvalta en lång tradition av väl etablerad kontakt mellan hemmen och
skolan. I det avseendet syntes traditionella bedömningsinslag inte problematiska för Skolverket. Utöver det föreslogs att en skriftlig information till föräldrarna kunde vid behov ges som komplement till de enskilda personliga samtalen. Betygsberedningens samtalsform var väsensskild och gavs med ett helt
annat syfte än Skolverkets. Beredningens samtal handlade om konfliktlösning
och inte själva studierna. 728 Skolverket avvisade inte konfliktlösning i sig, utan
det kunde vara nödvändigt, men avvisade däremot konfliktlösningssamtal som
en bedömningsteknik för lärare. Konfliktlösningssamtal ansågs vara alltför
yrkesmässigt krävande och byggde på en mycket avancerad praktik som skulle
betunga lärarkåren avsevärt. Samtalen ställde för höga krav på lärares professionella samtalsmetodiska utbildning och träning för att kunna hanteras icke
dömande. Skolverkets tilltro till behovet av en särskild professionell samtalsexpertis gjordes så tydlig. Dessutom var risken överhängande för att ”läraren som
en auktoritär person med allmakt får renässans i skolan.” 729 Skolverket föredrog inte en gymnasieskola fri från normer, regler och ordningsföreskrifter.
Tvärtom förutsatte Skolverket att ordning och regler krävdes i all mänsklig
samvaro. Jämförelsen gjordes till hur barn i sina lekar alltid följde efter uttalade
eller outtalade regler. För Skolverket var det alltså naturligt för barn och ung726

Skolverkets yttrande till Skola för bildning (SOU 1992:94) och Ett nytt betygssystem
(SOU 1992:86),(1992), s 36.
727
Ibid.
728
Ibid. s 37.
729
Ibid. s 37.

204

domar i skolan att följa och efterleva regler. Man gav exemplet med en kaotisk
teaterföreställning och poängterade kravet på en minutiös ordning och disciplin för en fungerande föreställning. På samma sätt krävde också ett framgångsrikt skolarbete gemensamt formulerade och iakttagna regler. Ordning och
regler motiverades vidare som en viktig träning inför vuxenlivet och den sociala samvaron i samhället. Skolverket var av den uppfattningen att barn och ungdomar ofta var villiga att respektera sådana regler om bara den bakomliggande
meningen var känd för dem och att de förstod varför reglerna måste följas. Det
var inte ordningsregler och disciplin i gymnasieskolan som var problematiskt,
utan det var sättet att inskärpa vissa regler och ordningsföreskrifter som Skolverket uppfattade som en bestraffning av eleverna. Vari gränsdragningen mellan en religiöst-moraliskt bestraffande samtalsinstitution och bedömning av
den enskilde drogs framgick inte. Möjligen var det den explicita religiösa vokabulärens koppling till kyrkans biktsamtal som avgjorde att samtalet definierades
som en repressiv bedömning och bestraffning för Skolverket. 730

Ambivalens omkring skolans bedömningsuppdrag
I den skolpolitiska diskussionen gick meningarna isär om vad som skulle stå i
fokus för bedömningen. Det rådde ingen konsensus om vad, eller vilka kvaliteter hos eleverna som skulle utgöra bedömningens huvudsakliga objekt, även
om vissa uppfattningar tycktes dominera en majoritet av berörda och aktiva
skolpolitiska remissinstanser.
Landsorganisationen argumenterade för att betyg skulle ge elever och föräldrar en relevant och korrekt bild av elevernas kunskaper och färdigheter i
olika ämnen. Det påminde om det socialdemokratiska utredningsdirektivet om
att betyg endast skulle observera och mäta den enskilde elevens faktiska kunskaper, och inte ges i elevjämförande syfte. LO ville att betygen skulle spegla
läroplanens betoning på att färdighet och förtrogenhet skulle främjas hos eleverna. 731
Svenska arbetsgivareföreningen talade också för att återinföra ett ordningsbetyg som ett sätt att hantera frågor om elevernas ordning. SAF kritiserade de
så kallade kvartssamtalens muntliga bedömning och omdömen över elevers
uppvisade skolprestationer. Dessa muntliga kvartssamtal hade föranlett lärare
att kommunicera alltför positivt med sina verbalt förmedlade omdömen om
elevernas prestationer och skolsituation med besvikelse som följd när det riktiga skriftliga betyget utfärdades. Skriftliga omdömen vore därför att föredra för
att undvika detta problem. 732
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SAF:s motivering var också en annan.
”Viktiga krav för ett fungerande arbetsliv är ordning och reda, tidspassning och
gott uppförande. Från företagen klagas det ofta på elevernas sociala kompetens,
och från lärare kan man få höra att praon i företag skall lära eleverna att passa
tider.” 733

SAF såg ordningsbetyget som en möjlighet att möta gymnasieelevernas behov
av att tillägna sig en social kompetens i form av gemensamma förhållningsregler som gällde på en arbetsplats. Sådan kompetens var en förutsättning för att
kunna fungera bra när de väl befann sig ute i arbetslivet och skulle tidigt inge
eleverna en respekt för gemensamma regler. 734
SAF argumenterade utifrån företagserfarenheter med vanligt förekommande klagomål på elevers bristande sociala kompetens samt att vissa lärare såg på
elevernas praoperioder som ett sätt att lära eleverna att passa tider. Eftersom
det kunde vara svårt att utforma bedömningskriterier för ordning och uppförande förslog SAF att expertgruppen skulle få ta fram sådana eller att den
enskilda skolan fick ta fram sina egna lokala kriterier för ordningsbetyget. Den
enkelhet och tydlighet som SAF förordade i de skriftligt utfärdade betygen
handlade om att förbereda eleverna för framtiden. De menade sig värna ett väl
fungerande arbets- och näringsliv. Med enkla och tillämpbara betygsformer
skulle man underlätta för arbetsplatser att hitta och placera ”rätt man på rätt
plats” i fördelningen av arbetsuppgifter. Därför argumenterade de för att betygskriterier på elevers uppförande skulle vidareutredas mot Betygsberedningens avfärdande. För att kunna säkra framtidens väl fungerande arbetsliv ville
SAF införa någon form av skriftlig dokumentation på hur gymnasieelevernas
sociala beteende och ordning, eller oordning såg ut. Hur elevernas beteendemönster och sociala kompetens tog sig uttryck i skolan sade något väsentligt
om hur de skulle komma att agera på framtida arbetsplatser. Därför ansågs
frågor om elevers förmåga att följa sociala uppförandekoder och konventioner
av största betydelse. 735 Ordningsbetyg förordades vidare med att:
” ’sänkt’ betyg i uppförande och ordning kan vara ett sätt att säga ifrån på allvar” 736

Om det visade sig att elever inte följde efter skolans sociala konventioner skulle
skolan säga ifrån och det skulle också synas i elevens personliga betygsformulär. SAF var inte villigt att avstå från att inrätta ordningsbetyg på grunder som
att det var svårt att ta fram lämpliga kriterier. 737
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Det stora flertalet remissorgan delade uppfattningen att det relativa betygssystemet innehöll sådana allvarliga brister att det måste bytas ut. Inte minst då
den grupprelaterade bedömningen av den enskilde eleven i förhållande till
årskullens förmågor. Ett framtida betyg behövde vara en mer individualiserad
bedömning. 738
Skolverket till exempel knöt betygen till skolans kunskaps- och fostransuppdrag.
”Det finns emellertid en risk, att skolans belöningssystem indirekt kan skapa en
sådan motsättning. Genom att kunskaper betygssätts, kan de för eleven få en
större dignitet än normer och värden. Det är givet att endast kunskaper ska betygsättas, men det ligger en inbyggd problematik i att en elev kan få en tydlig belöning för sina kunskaper, medan respekt för t.ex. andra människors integritet
kanske inte får samma följder. […] Skolverket vill dock påpeka vikten av att skolans belöningssystem inte inskränker sig till enbart betygsättning.” 739

Skolverket såg inte någon motsättning mellan skolans uppdrag; kunskapsutveckling och fostran och personlighetsutveckling. Skolverket påtalade samtidigt
risker med själva betygsättningen i förhållande till skoluppdragen. De poängterade vikten av att tydligt hålla isär bedömningen, eller belöningen, av elevers
kunskapsutveckling och bedömning av elevers personliga utveckling av normer
och värderingar. Problemet var dock att bedömningssystemet enbart tog sikte
på de kognitiva och intellektuella kunskaperna. Därmed riskerade skolan att
hos eleverna grundlägga en prioriteringsordning mellan de skilda skoluppdragen eftersom värden och normer inte premierades eller fick följder i samma
utsträckning. Skolverket poängterade att gymnasieskolan måste premiera även
det senare skoluppdraget genom att vidga bedömningssystemet till att även
omfatta andra bedömningsaspekter än enbart de kunskapsmässiga. Annars
reducerades bedömningssystemet till en alltför ensidig, snäv och inskränkt bedömning av eleverna. En inbyggd godtycklighet förelåg således i och med att
eleverna endast bedömdes utifrån ett av gymnasieskolans två uppdrag. 740
LO avfärdade indirekt ordningsbetygen med betoningen att skolans viktigaste uppgift var att förmedla förståelse och förtrogenhet. 741 Det var elevernas
kunskaper som skulle bedömas. Organisationen förde aldrig frågan om ordningsbetyg på tal även om man framhöll att det låg utanför LO:s kompetensområde och intresse att diskutera tekniska aspekter av betygets utformning.
LO:s remiss innehöll Handelsanställdas förbunds skrivelse om den alternativa
samtalsinstitutionen. Dessa enskilda samtal med eleverna sågs som en viktig
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studie- och yrkesvägledande verksamhet för att hitta vägar för att hantera urval
till utbildning och yrke. 742
”Skolan borde i större utsträckning än nu utveckla principen om små-samtal
mellan lärare och enskild elev för att kritisera och stimulera eleven.” 743

LO ville efter Betygsberedningens modell i ännu större utsträckning använda
och utveckla fler ”små-samtal” som bedömningsteknik. Bedömningen definierades då som lärares samtal för att kritisera och stimulera eleven. 744
Olika instanser diskuterade även bedömningen i relation till individen och
de effekter som bedömningens utformning förespåddes få. Det gällde både
effekter på elev och lärare.

Bedömningens effekter på individen – läraren och eleven
LO såg stora påfallande risker med beredningens förslag. Betygen skulle ha en
stämplande effekt på alla svagpresterande elever ifrån hem utan starka studietraditioner med beteckningar som ÄIG/ Ännu icke godkänd. Det var inte betygsättningen i sig som var stigmatiserande eller stämplande. LO höjde snarare
ett varningens finger emot en klasspräglad stämplingseffekt av svagpresterande
elever med arbetarklassbakgrund. Denna negativa effekt förstärktes av att de
högsta betygsstegen endast nåddes av få elever först i de högre årskurserna. LO
ansåg att antalet betygssteg var för stort och färre betygssteg skulle eliminera
den stämplande betygseffekten. 745 Betygens främsta uppgift var att:
”stimulera elevens engagemang och intresse för sitt eget lärande och förmåga till
kritiskt tänkande”. 746

LO såg behovet av att skapa elever som visade upp ett engagemang och ett
intresse för den egna kunskapsutvecklingen och lärandet. Det skulle bedömningen av elevernas prestationer också främja. Effekten av betygen ansågs inte
nödvändigtvis vara negativt stämplande utan kunde ha motsatt positiv effekt
att stimulera och inspirera. Hur denna stimulans uppnåddes framgick aldrig.
För LO var det en förutsättning att lyckas hitta beskrivningar och beteckningar
som inte inverkade stämplande och nedsättande. 747
Elevorganisationen tog kritiken längre än LO. Betygens effekter kritiserades för att felaktigt och ensidigt fokusera på elevernas skolmisslyckanden istäl742
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let för att betona skolornas delaktighet och ansvar för elevernas bristande kunskaper och prestationer. Elevorganisationen var ensam om att helt argumentera
emot betyg. Man ansåg att tiden var mogen för att de avskaffades när de nu
inte behövdes för att göra urval. Den största anledningen var att betygen styrde
lärarnas undervisning negativt till att bedöma eleverna utifrån verbala förmågor, formulerade och uttryckta tankar. Det var destruktivt för alla elever med
en enögd fokusering på betygsättning som särskilt missgynnade elever med läsoch skrivsvårigheter. 748
Dessutom ansågs de provsituationer som skolan bedömde högst extrema
och skilde sig från verkligheten utanför skolan. Elevorganisationen satte därmed fingret på en öm punkt i Betygsberedningens förslag när man i grund och
botten avfärdade betyg i alla dess former. Det var ett personligt stämplande
och kategoriserande som delade in eleverna i bättre och sämre. Det var den
ständiga kommunikationen till eleverna om att de inte var dugliga som var
problemet. Den omintetgjorde deras självförtroende. Grundskolan skulle därför vara helt betygsfri och gymnasiet kunde möjligen ha tvåstegsbetyg och beteckningar som godkänt och icke godkänt. Ju färre betygsgrader desto bättre
enligt Elevorganisationen. 749
Lärarnas Riksförbund saknade ett ordentligt resonemang från Betygsberedningen om betygets mer positivt laddade effekter. ”Betyg måste också kunna
fungera som morot för eleverna” enligt LR. 750
Att framhäva denna positiva innebörd menade man låg helt i linje med skolans uttalade pedagogiska uppdrag. Betygens positiva pedagogiska effekt för
undervisningen och eleverna, var inte tillräckligt tydligt framskriven, till elevernas skada. LR förstod betyg som en morot för eleverna till att ägna sig åt studierna och en möjlig belöning för deras arbetsinsatser. Morotsmetaforen bidrog
naturligtvis också till skolans perspektiv på behovet av betyg för att legitimera
den bedömningsverksamheten gentemot eleverna. Bedömning omtalades som
en inspirerande och positivt laddad beskrivning av läraryrkets elevkontroller. 751
LO framställde också betygen i positivt laddade termer.
”[E]n återföring till lärare och skolledning om på vad sätt skolan lyckats i sin
uppgift att ge eleven goda kunskaper och därutöver stimulera dennes bildningsgång” 752
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Bedömning definierades som ett pedagogiskt instrument som rätt använt stimulerade elevernas kunskapsutveckling. Det byggde på idén att betyg skulle
användas som ett utvärderingsinstrument riktat mot skolan. Därmed bidrog
LO tillsammans med LR till en viss förskjutning beträffande betygets innebörd
och bedömningsobjekt. Båda parter betraktade betyg som en positiv pedagogisk teknik. Även om bedömningsinstrumentets objekt enligt LO inte var den
enskilde eleven utan omfattade lärares och skolledningens pedagogiska uppdrag. Resonemanget kopplade betygen till kunskapsutveckling som det främsta
instrumentet för demokratins utvecklingsmöjligheter. Något som skolan ansvarade för och inte eleverna. Betygens innebörd var en återkoppling till skolledningen och lärarnas uppdrag att stimulera elevernas egen bildningsresa. 753
Positiva effekter av bedömning och betyg i skolans lägre åldrar knöts till
antaganden om elevers behov av ”uppmuntran som en positiv återkoppling av
studieresultaten ger.” 754
Det var denna antagna positiva effekt på eleverna som SAF tog fasta på.
För även i de lägre årskurserna skulle betyg ses som en positiv uppmuntran
och återkoppling på uppvisade skolprestationer. Det kunde också väl förenas
med arbetsgivarnas och företagens efterfrågan på information om den enskilde
elevens färdigheter och intressen. SAF:s ideal gick i par med tilltro till betyg i
de lägre årskurserna och knöts till hur lärarnas bedömning skulle vara utformad. Så även den aktiva verkställande bedömningsparten, lärarkåren och deras
arbetssituation ansågs bli påverkad av betygens utformning. 755
Eftersom det var lärarna som i praktiken ägnade sig åt bedömningsarbetet i
skolan var denna yrkeskategoris uppfattningar om betygssystemet av betydelse
för den politiska diskussionen. Flera intressenter och organisationer gjorde
anspråk på att tala å lärarkårens vägnar och med motstridiga uppfattningar
trädde de upp till lärarnas försvar. Exempelvis avfärdades Betygsberedningens
betygssystem på grundval av att förslaget saknade förankring hos lärarkåren.
Lärarnas Riksförbund och Skolverket var några av de organisationer som gav
uttryck för en sådan avvisande och avfärdande hållning. Skolverket såg det som
absolut centralt att lärarna erkände ett nytt bedömningssystem för att över huvud taget kunna implementeras framgångsrikt. Skolverkets väg till förankring
hette tvåårig försöksverksamhet. 756
LR delade visserligen beredningens och flera instansers utgångspunkt om
det relativa betygets bristande tillförlitlighet. LR välkomnade därför särskilt
förslaget om att återinföra en fixerad godkändgräns, det vill säga just den del av
förslaget som Skolverket kritiserat så skarpt. Det skulle för LR innebära att
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lärarna fick större inflytande över hur betygskraven fastställs. LR uttryckte
härmed missnöje över vem som bestämt över betygens administrering och
glädje över lärarnas ökade inflytande. Det innebar att lärarna inte behövde anpassa sig till en byråkratisk och krånglig praktik med hänsyn till den nationellt
jämförda riksnormen från sextiotalet. 757
LR uttalade sig också om de föreslagna elevsamtalen som en alternativ bedömningsteknik.
”Elevsamtal ska vara så lite formaliserade och schabloniserade som möjligt. De
ska hållas när det behövs d.v.s. även i akuta situationer.” 758

LR förordade en för lärarkåren så enkel och självständigt utarbetad informationsväg som möjligt i relation till eleverna och deras föräldrar, även om allt
kunde ske enligt en på förhand överenskommen struktur. Det gällde oavsett
om det var via en muntlig eller skriftlig informationskanal. Syftet med denna
information var att underlätta för läraren att meddela om en elev inte fungerade tillfredsställande. Betyget som information var i det hänseendet inte i första
hand till för eleverna, utan för att underlätta för lärarkåren. 759
Skolverket flaggade å sin sida för risken att en alltför auktoritär lärarsyn och
lärares allmakt skulle smyga sig in i skolans värld igen om exempelvis ordningsbetyget återinfördes. Detta var en möjlighet om lärare gavs för stor frihet
beträffande förändringen av betygssystemet. Den nationella skolmyndigheten
såg härtill som sin uppgift att avstyra en sådan utveckling och ville därför bestämma i denna gränsdragningsproblematik om lärarnas befogenheter och yrkesutövning i relation till eleverna. 760
LR avvisade förvisso ordningsbetyg på grund av riskerna att överbelasta lärarkåren om arbetsuppgifterna vidgades till att även omfatta bedömning av
elevers uppförande. 761 Då ålades lärarna ytterligare arbetsuppgifter. LR förde
dock inga resonemang om att bedömningen innebar problem inför lärarnas
hantering av eleverna. LR avvisade också den föreslagna samtalsinstitutionen
som ett alternativ till ordnings- och uppförandebetyg. LR markerade tydligt ett
ogillande av den formaliserade och obligatoriska mallen och blanketten för hur
elevsamtal skulle genomföras, men inte nödvändigtvis samtal med elever som
sådana. 762
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Ställningstagandet grundades på risken för överbelastning av en redan betungad yrkeskår med ytterligare bedömningsarbete. Resultatet av den formaliserade blankettens utformning skulle göra elevsamtalen alltför institutionaliserade med en frekvent förekomst om två gånger per termin och elev. Denna
enhetliga hantering av eleverna genom samtal skulle direkt begränsa och missvisande strukturera informationen och omdömena om elevernas uppförande
som lärarna ålades att förmedla. LR förespråkade istället lärarkårens frihet att
själva avgöra när behov förelåg och efter vilken form ett visst samtal med elever och/eller föräldrar skulle följa. 763
LR identifierade härmed en konflikt om lärarnas frihet och autonomi i yrkesutövningen beträffande elevsamtalen. Det skulle:
”underlätta för den enskilde läraren att meddela att en elev inte fungerar tillfredsställande men den ska vara enkel och utformas lokalt. Den variant Betygsberedningen föreslår är inte läsvänlig. Språket är krångligt och innebörden av
omdömena svårbegriplig.” 764

Det var lärarnas ansvar att urskilja när behov av elev- eller föräldrasamtal på
grund av elevers uppförande var påkallade. Det skulle inte institutionaliseras
och styras ovanifrån, och allra minst av en krånglig skolbyråkrati. Vidare menade man att informationen om elevers uppförande till hemmen både kunde
vara skriftlig och muntlig och om möjligt följa en viss överenskommen struktur. 765
Den från 1970- och 80-talen fortsatta betygs- och bedömningsdebatten
hade så långt inte fått någon konkret lösning i och med att Betygsberedningens
förslag fick svidande kritik från samtliga remissinstanser. Kritiken mot betygsförslaget stannade inte därvid utan var påtaglig även i pressen.

Debatt om individualiserad bedömning i pressen, 1990-95
Kritiken mot skolans bedömning och då i synnerhet mot de relativa betygen
ljöd som starkast under 1970-talet och fortsatte med något förminskad styrka
under 80-talet och in på 1990-talet. Under 1990-talets första år problematiserades bedömning med fortsatt eftertryck och krav restes återigen på ett nytt betygssystem. 766 Det var med den målsättningen som Betygsberedningen arbetade. Frågor om bedömning aktualiserades både i dagstidningar och lärarpress
och företogs mot bakgrund av den statliga Betygsberedningens förslag. Flera
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samhällsföreträdare reagerade på utredningsförslaget och drev olika betygsfrågor. Nedan är artiklar i dags- respektive lärarpress sammanställda i en tabell för
att visa förekomsten av artiklar om bedömning och betyg.
Tabell nr. 6 Antalet publicerade dagstidningsartiklar om betyg.
1990
9

1991
12

1992
23

1993
13

1994
12

1995
5

Artiklarna har analyserats för att ringa in resonemang om bedömning och
vilka uppfattningar som dominerade diskussionen, vilka bedömningstekniker
som ansågs lämpliga, vilka företrädare som definierade bedömningens innebörder och vilka som uteslöts. Analysen fokuserar även på bedömningen och
dess förhållande till eleverna och lärarna i gymnasieskolan.

Bedömningens effekter – till skada eller nytta
En gymnasielärare beskrev det dåvarande relativa betygssystemet i mycket kritiska ordalag.
”Nu är det dags att bestämma vem som är bäst, medelmåttig, och sämst. Nu är
det tid att skilja fåren från getterna. Somliga säger att betyg är en morot, andra
säger piska. Jag säger att vårt nuvarande system är en rutten morot och en ångestskapande piska.” 767

Läraren hävdade att bedömningssystemet ökade stressen, orsakade osund tävlan mellan elever och var ångestskapande för lärarkåren. En del lärare upplevde
det som ett svek mot eleverna att skriva en siffra på ett betygsdokument för att
sammanfatta de kunskaper som eleven tillägnat sig. Betygsättningen betraktades som ett dilemma för lärarna och då särskilt på grund av att gjordes ansvariga inför skolledningen för de höga betygen. Det föreslogs även att elever borde
bedöma lärare genom fortlöpande utvärdering för att få hjälp att ständigt förändras och utvecklas i sitt pedagogiska uppdrag. 768
En annan betygskritisk artikel hävdade att moderaternas ungdomsförbund
var de enda som fortfarande ville ha betyg i skolan.
”Eleverna hetsas och hetsar varandra för att nå toppresultat och det bästa betyget. Det har i många fall inte blivit en fråga om att tillägna sig bestående kunskaper, utan mera att hetsa efter toppbetyg. Dessutom är det ”bullshit” att, som
moderaterna gör, babbla om studiemotivation. Man skall kunna kräva av dagens
lärare att de håller tillräckligt intressanta lektioner,” 769
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De relativa betygen avfärdades för att de orsakade en skadlig hetsjakt för eleverna snarare än att motivera dem. I polemik med den betygskritiska uppfattningen argumenterades det från Moderata ungdomsförbundets håll för att en
majoritet av gymnasieeleverna i Skåne och Blekinge faktiskt förespråkade betyg
med minst en femgradig och gärna en flergradig skala, allt enligt en enkätundersökning. 770
Att hänvisa till statistik och undersökningar av olika slag var frekvent som
motivering för olika uppfattningar. En undersökning av skolledares uppfattningar om bedömning refererades i flera artiklar i syfte att stryka under kritiken
av de relativa betygen med motivering att skolledare efterfrågade kunskapsrelaterade betyg. 771
Betygskritiken knöts också till förhoppningar om vad kunskaps- och målrelaterade betyg skulle medföra. En återkommande uppfattning var att en kvalitativt bättre och rättvisare skola skapade för både lärare och elever när betygen
utfärdades på individens faktiska kunskaper. Underförstått hade alltså de relativa betygen inte mätt faktiska kunskaper, trots den optimistiska vision som
formulerades för relativa betyg på 60-talet. Ett framträdande och delvis nytt
inslag i betygsdiskussionen var målsättningen att de nya målrelaterade betygen
skulle göra svensk skola till Europas eller till och med världens bästa. Detta
ställdes i bjärt kontrast till den gamla relativa betygsskolan som bedömde och
jämförde individen med en årskull utifrån ett uträknat medelbetyg. En ny individualiserande utgångspunkt för bedömning framställdes som en nödvändig
förutsättning för att avgöra och betygsätta någons faktiska kunskaper. Tidigare
betyg hade varit individorienterade, men alltjämt jämfört i förhållande till den
övriga elevgruppen. Nu skulle den enskilde eleven jämföras med sig själv och
dennes enskilda kunskapsutveckling. Betygen ansågs då kunna utgöra ett faktiskt kvalitetsmått på nationell nivå vilket också syftade till att skapa underlag
för internationella jämförelser på kunskapskvaliteter. Det nationella jämförandet med relativa betyg ansågs skadligt under 1990-talet, medan en internationell
betygsjämförelse syntes idealisk. 772
Diskussionen om bedömningens förmodade effekter innehöll även andra
aspekter. Vilka kvaliteter i elevernas skolgång som skulle synliggöras och dokumenteras hos individen, handlade inte bara om antalet betygssteg. En skribent i Expressen lyfte fram en enkät med en mängd svar som betonade:
”Ordning och reda är en förutsättning för att skolarbetet ska fungera, menade
de flesta som ringde Expressen i går.” 773
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Skribenten argumenterade för en bedömning som även inkluderade hur eleverna uppförde sig. Bakom artikeln stod en kommunpolitikers förslag att införa ett ordningsbetyg. Det torgfördes som ett utslag för en bred folklig opinion.
Det styrktes även av att flera kända artister hade tillfrågats och gemensamt
ställt sig bakom förslaget. De enda som opponerade sig mot förslaget var gymnasieeleverna själva i den berörda kommunen. Något som kommunalpolitikern
inte såg som avgörande. 774 Den statliga Betygsberedningens hantering av ordningsbetygen gav anledning till hård kritik. Beredningen anklagades för att helt
ha utelämnat ordningsfrågorna. Kritiken kom bland annat från en av Betygsberedningens ledamöter, Stefan Kihlberg (nyd).
”Det är obegripligt att Betygsberedningen så enkelt avfärdar tanken på ordning
och uppförande. Det är intellektuellt ohederligt att smita från problemet med att
precisera kraven. Beredningen menar att betyg i uppförande och ordning vore
uttryck för bestraffning – vilket däremot betyg i andra ämnen inte är?!” 775

Kihlberg vände sig i huvudsak mot antagandet att en bedömning i form av
tydliga skriftliga betygskrav på den enskildes uppförande definierades bort som
en bestraffningsteknik medan andra betygsformer inte var strafftekniker. Den
övriga beredningen hade istället föreslagit ett alternativ, eftersom en majoritet i
beredningen inte ville ha dessa förment gammalmodiga bedömningstekniker. 776
”Inga betyg i ordning och uppförande, istället skall ordningsproblemen i skolan
tacklas i samtal mellan elever och lärare med bikten som förebild.” 777

Beredningens alternativ var ett biktliknande samtal för att istället komma
tillrätta med bristande ordning. Men kritiken var utbredd bland lärare, elever
och föräldrar, vilka var skeptiska till denna bedömningsmodell. Artikeln poängterade att ett biktsamtal ansågs vara ”knasigt” och ”krystat” i skolan och endast
ett uttryck för vuxenvärldens strävan efter att härska och kontrollera eleverna.
Eleverna var inte i skolan i egenskap av syndiga människor utan de var där för
att utvecklas och lära sig saker. En bedömning av individens ordning och yttre
beteende genom dialogiska samtal om rätt och fel uteslöts också det som en
gammalmodig bestraffningsform. Det saknade en egentlig pedagogisk funktion. I artiklarna var elevers kunskaper bedömningens objekt. Att elever lärde
sig, fostrades och bedömdes efter en viss uppförandekod ansågs därmed inte
vara en pedagogisk fråga att likställas med kunskapsbedömning. Att bedöma en

774

Ibid.
Sundsvalls Tidning, 14/10 -1992 "Skrota genast förslagen från betygsutredningen", Stefan Kihlberg & Gustav Rehnman.
776
Ibid.
777
Göteborgs-Posten, 19/10 -1992 "Nu ska eleverna bikta sig. Lärare och elever är kritiska
till betygsberedningens förslag",
775

215

elevs faktiska kunskaper ansågs förenligt med en demokratisering och individualisering av skolsystemet, däremot inte att bedöma elevers uppförande. 778

Lärares bedömning blir föremål för kritik
Propåerna om att förbättra och demokratisera lärares bedömning av eleverna
innehöll ett unikt förslag från Ny demokrati. Det var att elever i demokratins
namn skulle få betygsätta lärare och så skapa en bättre undervisnings- och lärarkvalitet. Elevorganisationens ordförande argumenterade för en helt betygsfri
skola. Ett kommunalråd argumenterade för att införa ett utvärderingssystem
för verksamheten i grundskolan, men ställde sig tveksam till att realisera målrelaterade betyg på grund av svårigheten att avgöra skillnaden mellan vad som
betraktades som underkända och godkända kunskaper för elever i åk 6 och
7. 779
Det var även andra skribenter som argumenterade för att slopa betyg.
”Det är inte rättvist att 10-15 olika lärare ska värdera och sortera unga ofärdiga
människor utifrån sina egna ofta akademiskt vinklade värderingar. …[A]tt det
tillåts på unga speglar egentligen bara att vår elevsyn förändrats marginellt det
senaste seklet.” 780

Denne lärarstuderande ställde sig mycket kritisk till den orättvisa som han menade speglade skolans och lärares negativa stämplande av unga människor genom betyg. Lärares bedömningsarbete kallades för ”ett skitigt sorteringsjobb”
som lärare helst borde slippa ifrån. Skribenten föreslog ett tvågradigt betyg
som en tänkbar väg i rätt riktning och ville på det sättet komma bort ifrån den
negativa sorteringen av eleverna. Uppfattningarna om bedömningens effekter
som skadliga eller nyttiga hängde också samman med bedömningens omfattning. 781

778

Göteborgs-Posten, 19/10 -1992 "Nu ska eleverna bikta sig. Lärare och elever är kritiska
till betygsberedningens förslag",
779
Marika Östman,"Genomför en betygsfri grundskola NU!"Skolvärlden, 22/1992. Vidare
refererade en artikel ett upprop mot betygsättning innan åk 7 och var adresserat till Beatrice
Ask och Betygsberedningen från fyra organisationer; Elevorganisationen, KRUT, Föreningen demokratiserande och aktiverande skola (DAKS) och Kooperativa arbetets pedagogik (KAP). "Namnlistor mot betyg"Skolvärlden, 11/1992.
780
Anders Liljencrants,"Bort med orättvisa betyg!"Skolvärlden, 2/1993. Författaren till
debattartikeln var student på ämneslärarlinjen i Stockholm. Ytterligare en artikel i Skolvärlden ifrågasatte om betyg egentligen var berättigade. Författaren var en civilekonom från
Lund som undervisade i ekonomiska ämnen. Thomas Dellans,"Lämplighetstester mer utslagsgivande än betyg"Skolvärlden, 19/1993.
781
Anders Liljencrants,"Bort med orättvisa betyg!"Skolvärlden, 2/1993.
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Minskad eller utökad bedömning av eleverna
Diskussionen om bedömningen gällde också själva betygssättningens vidd.
Den springande punkten för många debattörer var därför antalet betygssteg
som användes för att bedöma den enskilde individen. En artikel listade möjliga
synsätt i fråga om antalet betygssteg. Längst ut på skalans ena kant stod moderaterna, som man menade förespråkade upp till 12 betygssteg. Någonstans inåt
mitten stod de övriga borgerliga partierna med sina 6-7 betygssteg. Socialdemokraterna hamnade bortåt andra kanten med krav på färre än 5 betygssteg,
gärna 3. Längs ut på andra sidan av skalan stod de skolexperter som förordade
färre betygssteg än det dåvarande systemet med max 4 steg. Argumentet var att
många betygssteg skapade ett orättvist och svårbegripligt system för både elever och föräldrar. 782
”Blir det fler betygssteg sätts flera orättvisa betyg och gränsfallen blir fler. Skillnaderna mellan betygen blir små och svåra att förklara och förstå för elever och
föräldrar,” 783

De betygskritiska debattörerna anklagade det föreslagna betygssystemets antal
betygssteg för att enbart gynna duktiga elever. Kontentan var att ju fler betygssteg desto bättre för de duktigaste eleverna och sämre för de minst duktiga. 784
I dagspressen diskuterades även frågan om när i tid och i vilket skolår bedömningen skulle påbörjas. Flera skribenter, med några moderater i spetsen,
arbetade för en tidigareläggning av betygsättningen i grundskolan. De argumenterade för att formella skriftliga betyg skulle sättas senast i mellanstadiet,
gärna på lågstadiet. Utbildningsminister Unckel (m) var en av dem som hävdade att det då skulle vara riktiga betyg och inga nonsensomdömen. Unckel polemiserade mot att endast ge muntliga omdömen i grundskolans tidiga år. 785
I kontrast till Unckel (m) argumenterade Persson (s) för att betygen i framtiden skulle förlora i betydelse. Istället förväntades högskoleprovet bli en alternativ teknik för att bedöma om nödvändiga kunskaper fanns för inträde till
högskolan. 786 Några debattörer argumenterade för att betygen redan förlorat
sin funktion och var överflödiga, förutom möjligen för urval till universitet. De
baserade sina antaganden bland annat på Håkan Anderssons doktorsavhand782

Västerbottens-Kuriren, 29/9 - 1992 "Eleven ska bedömas som individ", Stefan Back.
Norrländska Socialdemokraten, 11/10 -1991 "Räkna med bråk om betygsskalan",
784
Arbetarbladet, 3/5 - 1991 "Betygen drabbar arbetarbarnen", Torsten Zetterström.
Örebrokuriren, 10/9 -1992 "Halsbrytande betygsförslag", Ursula Berge.
785
Helsingborgs Dagblad, 8/10 -1990 "Betyg ska ges på lågstadiet och då inga nonsensbetyg", Per Unckel. Skånska Dagbladet, 26/10 - 1990 "Vad skolan behöver är riktiga betyg",
Per Unckel.
786
Bohuslänningen/Dals Dagblad, 19/2 -1991 "Betygens betydelse försvinner", Björn
Spjuth. Det lät slående likt Alva Myrdals resonemang på 1960-talet när hon definierade
betygen som ett förlegat makt- och sorteringsinstrument som ett nödvändigt ont och som på
sikt skulle försvinna.
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ling och uttalanden om att betygen möjligen skulle kunna tappa i betydelse i
framtiden. I denna skolpolitiska process under 1990-talet agerade både politiker och forskare frekvent på dagspressens arena. Det skiljde sig från hur opinionen och debatten såg ut på kring gymnasiereformen 1964. 787
Ett centralt inslag i berättelsen om den skolpolitiska processen och 1990talets betygsdebatt blev betydelsen av Betygsberedningen som av olika företrädare ställdes i händelsernas centrum.

Betygsberedningen - ett skolpolitiskt ”fiasko”?
I debatten ägnades Betygsberedningen stort utrymme och skolminister Ask (m)
och Betygsberedningens ordförande Haglund (m) konstruerades som centralfigurer. Deras betygsförslag blev måltavla för en mycket omfattande kritik för
bristande trovärdighet. Bland annat angavs det faktum att en professor i beredningen hoppade av på grund av internt bråk och bristande samförstånd
inom utredningsarbetet. Utöver det antyddes beredningens brister ifråga om
integritet när den på fel vägar läckt ut viss information till övriga samhället. 788
”De farhågor som tidigare läckor från Betygsberedningens arbete ingav har dock
besannats till fullo. På de här områdena är det fråga om ett rent fiasko.” 789

Beredningen ifrågasattes både innehållsmässigt och för själva utförandet av
utredningsuppdraget. Betygsförslagen definierades ut av flera debattörer som
politiska misslyckanden med bristande förankring hos regering och riksdag.
Kritiken kom i ett fall också inifrån själva beredningen när ledamoten Stefan
Kihlberg (nyd) argumenterade för att skrota beredningens förslag som fullkomligt värdelöst, flummigt och ovetenskapligt. 790 Eller som Kihlberg också uttryckte det: ”Ett önsketänkande som är lika förnuftsvidrigt som verklighetsfrämmande.” 791
Kritiken mot Betygsberedningens förslag var huvudsakligen att betygsstegen var ett hastverk, byggde på en förlegad kunskapssyn, var felkonstruerade
787

Svenska Dagbladet, 24/5 - 1991 "Betygsreform ger doft av 30-talets Skolsverige", Björn
Hygstedt. Nya Norrland, 12/6 -1991 "Har betygen någon funktion?" Walter Rönnmark.
788
Sydsvenska Dagbladet, 17/3 -1992 "Tor Ragnar Gerholm hoppar av: Bråk i Betygsberedningen", Birgitta Ekvall. Ask och Haglund var ett dominerande och viktigt inslag i en
rad artiklar och debatten som helhet.
789
Betygsberedningen kallades i denna artikel för ett ”fiasko” och sammanfattar den kritik
beredningen fick på bred front. Barometern Oskarshamns-Tidningen, 11/9 - 1992 "Dåligt
betygsförslag!"
790
Dagens Nyheter, 11/9 -1992 "Förvirrat betygsförslag. Trots goda grundidéer har utredningen inte lyckats skapa ett begripligt system", Svenska Dagbladet, 11/9 -1992 "Hastverk
om betygen", Sundsvalls Tidning, 14/10 -1992 "Skrota genast förslagen från betygsutredningen", Stefan Kihlberg & Gustav Rehnman.
791
Sundsvalls Tidning, 14/10 -1992 "Skrota genast förslagen från betygsutredningen", Stefan Kihlberg & Gustav Rehnman.
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och illa underbyggda. 792 De luddigt formulerade betygskriterierna saknade både
erfarenhetsmässig och vetenskaplig grund enligt kritikerna. Både Ask och Haglund (m) försvarade sig med att kritikerna missförstått de nya betygssteg. Ask
hävdade behovet av mer preciserad information om den enskildes kunskaper
än vad kvartssamtalen gav för eleverna i lågstadiet. Skolan var allt för viktig för
att endast lämna otydlig och bristfällig information om individens kunskaper
till föräldrar och elever genom korta formaliserade muntliga samtal. 793
Även i LR:s tidning, Skolvärlden, debatterades Betygsberedningen. Beredningen kritiserades för att läcka information, var inte enad om betygsförslaget,
närde en förlegad kunskapssyn och skapade konflikter inom beredningsgruppen. 794 Beredningens ledamot, Kihlberg (nyd) framförde ett eget betygsförslag i
polemik mot övriga Betygsberedningen. Han menade att hela beredningen
borde upplösas och tas över av Läroplanskommittén. 795 Även skolminister Ask
(m) framställdes som okunnig och slarvig i sina uttalande om lärarkårens
bristande bedömningsförmåga. 796 Beredningsförslaget ansågs förhastat utrett
och det snabba införandet av målrelaterade betyg skulle skapa kaos i hela landet. Det vore bättre att avvakta en regional försöksverksamhet med nya betyg
och tillsvidare behålla det befintliga betygssystemet. Att behålla relativa betyg
motiverades även av att flera kursbetyg skulle sättas i varje ämne. Bedömningen av varje elev skulle omfatta tre aspekter: kunskaper och färdigheter, arbetsvilja och arbetsmoral samt samarbets- och initiativförmåga. 797 I flera artiklar
försvarade sig andra beredningsledamöter. De menade att kritiken var ett missförstånd och en skapelse av medierna. 798 Men betygsdebatten i Skolvärlden
uppvisade även andra sidor.
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Göteborgs-Posten, 15/10 -1992 "Betygsystemet förvirrar. Göteborgsprofessor till storms
mot förslag om nya betygsskalor", Kerstin Raiend.
793
Helsingborgs Dagblad, 11/11 - 1991 "Betygen får underkänt av landets skolledare - men
skoministern lovar nytt system", Christer Isaksson. Nerikes Allehanda, 10/9 - 1992 "Betyg
för kunskap och lärande", Ann-Cathrine Haglund.
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Se exempelvis artiklarna "Förvirrad betygsdebatt"Skolvärlden, 14/1992. Elisabeth Wiechel,"Nya betyg får kritik"Skolvärlden, 14/1992. Kaj Seger,"Att mäta det omätbara"Skolvärlden, 17/1992. Ellinor Reimer-Eriksson,"Betygsberedningen blandar ihop två
olika betygssystem"Skolvärlden, 21/1992. Ellinor Reimer-Eriksson,"Rekord i remisskörd.
Och nästan alla spolar betygsförslaget."Skolvärlden, 3/1993.
795
Maith Håkansson,"AAA+++ Ny demokratis betyg"Skolvärlden, 10/1992.
796
Ulf Olsson,"Ask svepande om betygsättning"Skolvärlden, 21/1992.
797
Kaj Seger,"Skapa inte kaos i landet - behåll dagens betyg"Skolvärlden, 2/1993. Thomas
Persson,"Behåll grupprelaterade betyg"Skolvärlden, 14/1993. Johnny Svennesson,"Betygsättningen måste vara konsekvent"Skolvärlden, 19/1993.
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Ellinor Reimer-Eriksson,"Olyckligt uttalande av Bildt om betyg"Skolvärlden, 4/1993.
Ellinor Reimer-Eriksson,"Mediernas domslut över betygsförslag vilseledande"Skolvärlden,
7/1993. Kjell Norberg,"Betygsförslaget fick stöd av remissinstanserna"Skolvärlden, 7/1993.
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Tabell nr 7 Antalet artiklar om bedömning och betyg i Skolvärlden, 1990-1995.
1990
12

1991
9

1992
28

1993
32

1994
10

1995
9

Under 1990 och 1991 visade sig lärarna i LR mycket kritiska mot de grupprelaterade betygen, vilket var ett frekvent tema. Dessa betyg hade ifrågasatts av
lärare, föräldrar och elever under lång tid. 799 Vidare argumenterades för behovet av målrelaterade betyg eftersom relativa betyg var en dålig teknik för att
synliggöra elevers kunskaper. Dessutom menade man sig stå inför en unik möjlighet till förändring med återinförande av målrelaterade betyg. Det var den
form av betyg som efterfrågats allra tydligast i Skolvärlden. Det synsättet hade
LR lyft fram sedan 60-talet med några få undantag skrivna till det relativa betygets försvar. 800
Skarp kritik riktades även mot socialdemokraternas politiska vision om att
avskaffa betygen vilken deras expertgrupp hade burit upp. En skribent i LR
menade att detta var direkt odemokratiskt.
”Enligt entydiga undersökningar vill en förkrossande majoritet av landets befolkning ha betyg.” 801

Haglund (m), ordförande i Betygsberedningen, uttalade sig i en intervju med
Skolvärlden och varnade för skolminister Perssons direktiv till expertgruppen
och deras framlagda förslag om att minska antalet betygstillfällen. Haglund
menade att betygen hade utretts tillräckligt så att en betygsutredning var överflödig och ett riksdagsbeslut om betyg kunde fattas. Dessutom kritiserade Haglund expertgruppens förslag:
”att egenskaper som samarbetsförmåga och kreativitet hos eleverna ska betygsättas.” 802

Haglund motsatte sig sådana flummiga kriterier och hon argumenterade som
flera LR-företrädare för att betygen skulle sättas vid fler tillfällen, med fler antal
betygssteg. Frågan gällde kort och gott vad som skulle finnas med i betygsdokumentet och om frånvaro fick tas med i ett skriftligt betyg eller inte.
799

"Öppning i betygsfrågan"Skolvärlden, 1/1990. Marianne Kristoffersson,"Betygen under
lupp"Skolvärlden, 3/1990. Bengt Holmberg,"Betygens grundfråga"Skolvärlden, 6/1991.
Maith Håkansson,"Betyg ska vi ha, men på vad?"Skolvärlden, 24/1991. (Artikeln refererade en intervju med Per Måhl som var ledamot i Betygsberedningen.)
800
Marianne Kristoffersson,"Göran Persson vill ha målrelaterade betyg"Skolvärlden,
24/1990. Artikeln innehöll också ett intervjureferat med den ledamot (Carl-Magnus Wendt)
i Betygsberedningen som reserverade sig mot betygsförslaget och ville behålla relativa
betyg. Hans Elmgren,"Referensrelaterade betyg"Skolvärlden, 2/1991.
801
Johan Järemo,"Debatten: Fram för kunskapsbetyg"Skolvärlden, 8/1990.
802
Marianne Kristoffersson,"Moderat kritiserar experters betygsförslag "Skolvärlden,
26/1990.
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Lärarpressen som skolpolitisk arena
Förutom diskussionerna om betyg och bedömningstekniker förekom också
redogörelser och nyheter om Betygsberedningens arbete. Flera riksdagspolitiker återkom ofta med debattinlägg i Skolvärlden. Betygsdebatten skiljde sig i
det avseendet från sextiotalets diskussion som var mer avgränsad till riksdagen. 803 Ett partipolitiskt debattinlägg var socialdemokraternas kritik av oenigheten som uppstått i utbildningsutskottet i betygsfrågan. Socialdemokraterna beklagade djupt de borgerliga regeringsföreträdarnas agerande. De visade en ovilja att gå kompromissens väg och vara tillmötesgående. Under 1994 sjönk antalet artiklar i Skolvärlden drastiskt. De betygsfrågor som alltjämt diskuterades
bar också en tydlig partipolitisk prägel, vilket möjligen kan relateras till att det
var valår. En skolpolitisk konfliktpunkt rörde det betyg som Beatrice Ask (m)
och den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade 1994. Något som vice ordförande i utbildningsutskottet Lena Hjelm-Wallén (s) hotade att riva upp vid en
socialdemokratisk seger i 1994 års riksdagsval. Hjelm-Wallén kritiserade den
borgerliga regeringen för att gå förbi dem med sitt betygsförslag och att det
aldrig skickades ut på ytterligare en remissrunda. 804 Senare under hösten beklagade en LR-företrädare i en ledarartikel att den nytillträdde skolministern Ylva
Johansson (s) rev upp det borgerliga betygsförslaget och att de inte heller uppnådde en bred kompromisslösning. 805
Under valåret 1994 övergick debatten alltmer till att bli betygsinformation
från Skolverket till lärarkåren med diverse förslag om hur betygskriterierna
skulle tolkas och implementeras. 1995 publicerade en skribent en mycket kritisk artikel mot de nyinförda målrelaterade gymnasiebetygen eftersom han menade att de slog ut de sämre eleverna och premierade eleverna på teoretiska
gymnasieprogram. 806 De nya gymnasiebetygen kritiserades i flera artiklar. De
hänvisade bland annat till pedagogikprofessorn, betygsforskaren och högskoleprovets utformare, Ingemar Wedman, och hans kritik mot de nya gymnasiebetygen. De målrelaterade betygen kunde svårligen användas för intagning till
högskola. Wedman var förvisso för gymnasiebetyg, men mycket kritisk till den
nya bedömningstekniken. 807
Även prorektor vid Lunds universitet, Bengt E.Y. Svensson uttalade sig
mot de nya betygen och argumenterade för att de var dåliga urvalsinstrument i
803

Ellinor Reimer-Eriksson,""Grundskolan akademiseras": S-motioner om nya läroplaner
och betygssystem för grundskolan, gymnasiet och komvux"Skolvärlden, 18/1993.
804
Ellinor Reimer-Eriksson,"Läroplaner och betyg - nu är de fastställda.Men redan till
hösten kan betygen rivas upp"Skolvärlden, 1/1994.
805
"Ingen betygs-kompromiss"Skolvärlden, 22/1994.
806
Förutom någon artikel med krav om att Skolverket skulle skapa begripliga regler för
tillämpning av betygskriterierna Olof Egard,"Gör regler för betygsättning mer begripliga"Skolvärlden, 4/1994. "LR kräver rättvisa betyg för eleverna"Skolvärlden, 18/1994.
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Christer Wigerfeldt,"Gymnasium och högskola glider isär"Skolvärlden, 9/1995.
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och med att de inte synliggjorde elevers studieförmåga. 808 Leif Davidsson, ansvarig för betygsfrågor på Utbildningsdepartementet och tidigare ansvarig för
att utarbeta Skolverkets betygskriterier, besvarade kritiken mot betygssystemet
med påståendet att ett sådant centraldirigerat betygssystem för urval skulle förfela hela skolreformen. 809 Under 1990-talet föreföll det politiska stödet för att
använda jämförande betyg för att göra urval mellan elever alltmindre tilltalande
och kritiken mot målrelaterade betyg fick inte mycket gehör.
I Skolvärlden diskuterades också alternativa bedömningsaspekter. Det nya
kunskapsrelaterade betyget ansågs ge möjlighet att betygsätta muntlig framställning på ett rättvist sätt. Denna aspekt menade man hade kommit i skymundan för bedömningen av enklare skriftliga prövningsmoment.
”Detta leder ofta till att elevernas muntliga prestationer vid betygsättningen får
en marginell betydelse och deras skriftliga resultat kommer till stor del att dominera betygsättningen. Att inte kunna ge detta moment samma status vid betygsättningen ger dubbla budskap till eleverna…” 810

Detta hade möjliggjorts av det nya prov- och betygssystemet och medförde
en mer rättvis bedömning när elevernas både muntliga och skriftliga färdigheter kunde synliggöras och få återverka på individens betyg. Ett mer kontroversiellt förslag var att elever skulle få betygsätta sina lärare.
”Vi är positiva till utvärdering, men inte på det här sättet säger Åkrahällskolans
LR-ombud, och vittnar om försämrat arbetsklimat, oro och vantrivsel bland
personalen till följd av lärarbetygen.” 811

LR:s företrädare ogillade hur detta skolutvärderingsarbete skulle genomföras. Det var fullständigt oseriöst. Det skedde inte efter samma professionella
riktlinjer som lärares betygsättning och gick inte att likställa med utvecklingssamtal som bedömningsteknik. Det var endast populistiska tongångar som gav
möjlighet åt elever att sätta dit sina lärare och gav skolledningen en ökad kontroll över lärare. I värsta fall riskerade man som lärare att omplaceras eller få
förändrade arbetsuppgifter. Bedömningsteknikernas utformning och fråga om
vad som skulle vara betygsättningens objekt kunde inte sträckas hur långt som
helst enligt lärare i Skolvärlden. 812
Lärares befogenhet att bedöma och betygsätta diskuterades av en artikelförfattare. Det ökade elevinflytandet över bedömningsprocessen menade författaren var en olycklig förändring i det nya betygssystemet.
”Vem skall precisera och bestämma gränserna och innehåll för de olika betygsnivåerna? Lärarna själva eller lärarna tillsammans med eleverna? Frågorna kan
808

Tore Persson,"Nya betygen är dåliga urvalsinstrument"Skolvärlden, 16/1995.
Johan Henrik Nilson,"Målen med betygskriterierna"Skolvärlden, 20/1995.
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tyckas tillspetsade, men de är befogade. […]’öppenheten innebär också en möjlighet att påverka, att det inte är en färdig produkt utan att lärare tillsammans
med varandra och eleverna tolkar, konkretiserar och ger betyg och kriterier innebörder’.” 813

Företrädaren för LR motsatte sig på detta sätt den nyordning som fanns formulerad i det nya betygssystemets riktlinjer. Lärarna och ingen annan stod för
det professionella kunnandet och bar på de ämneskunskaper som man menade
krävdes för att kunna bedöma och sätta rättvisa likvärdiga betyg. Att med otydliga och luddiga formuleringar tillåta elever få mer inflytande och medbestämmande över denna bedömningsverksamhet skulle enbart gynna vissa redan
privilegierade elevgrupper, som exempelvis de vars föräldrar kunde tala väl för
sig. I värsta fall skulle det leda till en skendemokratisk skola. Det var ur rättvisesynpunkt alltjämt bäst om lärarna avgjorde bedömningskriterier och meddelade dessa till elever och föräldrar. 814 För LR stod således en fördelning av inflytandet över bedömningens utövning och utformning på spel i diskussionen.
Men inte heller bedömningens innebörder uppfattades som något självskrivet
utan gjordes till föremål för olika uppfattningar.

Den individualiserade bedömningen och dess motståndare
I riksdagen framfördes olika synpunkter på bedömning. Betygens innebörder
problematiserades av riksdagsledamöter och en definitionskamp om bedömningen blev påtaglig i riksdagsmotioner, frågor och interpellationer. I denna
skolpolitiska process diskuterades bedömningens objekt och avgörande blev
frågan om vilka kvaliteter och egenskaper hos eleverna som betygen skulle
synliggöra samt vilka innebörder betygen skulle ges.

Den individualiserade bedömningens objekt, tekniker och innebörder
Några mycket kritiska motioner väcktes mot det borgerliga regeringsförslaget
om ett nytt kursrelaterat betyg (Prop.1992/93:220 respektive 250) under hösten 1993. 815 Socialdemokraternas Carlsson kunde inte acceptera regeringsförslaget som endast liknade beredningens förslag i ett avseende. Det var tanken
om ett kunskaps- och målrelaterat betyg. Carlsson beklagade att förslaget inte
hade gått tillbaka på remiss innan riksdagen skulle fatta beslut. Man yrkade på
att beredningsarbetet skulle läggas över på utbildningsutskottet och sedan gå ut
på remiss. Betygssystemet fick en alltför decentraliserad och lokal prägel när
det stod varje enskild skola fritt att få besluta om betygsättningens utformning.
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Det var: ”en pedagogisk fråga huruvida betyg skall sättas och i vilken form
detta skall ske” 816
Betygens negativa pedagogiska effekt var avgörande för kunskapsutvecklingen i de tidigare åren. Detta poängterades eftersom den borgerliga regeringen uppmuntrade skolorna att sätta betyg och ge skriftliga såväl som muntliga
omdömen under hela grundskolan. Man kritiserade regeringens betygsförslag
med hjälp av Betygsberedningens argument om att: ”barn först i början av
tonåren förstår vad betyg innebär” 817
Det förelåg risker för barnen med för tidig betygsättning enligt Ingvar
Carlsson. Han kritiserade förslaget att avge omdömen om varje elev och ge
både skriftlig och muntlig information till föräldrar och barn redan ifrån
årskurs 5. Socialdemokraternas motförslag bestod av att de kontinuerliga och
ofta återkommande utvecklingssamtalen fick en mer framskjuten plats i bedömningshänseende. Det var ett överlägset sätt att sköta den nödvändiga bedömningen och värderingen av elevernas kunskapsutveckling. Socialdemokratins alternativ till skriftliga betyg och omdömen i grundskolan var således inte
att helt avskaffa bedömning i skolan, utan att använda en muntligt kommunicerad information till föräldrar och elever via mer ömsesidiga samtal. 818
Carlsson kritiserade också regeringens proposition 1992/93:250 om ett nytt
betygssystem för de frivilliga skolorna. Regeringen skapade ett alltför stelbent
bedömningssystem för behörighet till gymnasiet genom att endast betygen var
behörighetsgrundande. I detta fall var det krav på godkända betyg i basämnena;
svenska, matematik och engelska. Socialdemokraterna ville hellre skapa möjlighet för att individer med bristfälliga kunskaper, men med intresse och fallenhet
skulle få plats på det individuella studieprogrammet för att komplettera för
övergång till ett nationellt gymnasieprogram. Socialdemokraterna var mycket
kritiska till förslaget om ett kursbaserat betygssystem. Partiledaren Carlsson
argumenterade för att betyg på kunskaper i ämnesgrupper skulle ges på en terminsbasis, alltså någon form av reducerade blockbetyg. 819 Hjelm-Wallén (s)
förstärkte den socialdemokratiska kritiken och manade till fortsatt betygsberedande. Hjelm-Wallén menade att giltiga skäl saknades för att forcera fram beslutet om ett nytt betygssystem. Dessutom saknades en bred förankring hos
lärarkåren, vilket var en förutsättning för ett bra betygssystem. 820
Regeringen fick skarp kritik från vänsterpartiets Schyman som argumenterade för att betygen var alltför definitiva och att lägre betyg som skolan utfärdat permanentade svårigheterna för många elever för vidare studier. Betygen
gjorde att kunskapssökandet överskuggades av en betygsjakt och konkurrens
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med fokus på lätt mätbara dimensioner av skolans verksamhet. Vänstern hävdade att politisk majoritet saknades, men hävdade att det var dags att utreda
möjligheter till en betygsfri skola. 821 Nu äntligen gick att skapa en helt betygsfri
gymnasieskola eftersom urvalsförfarandet till högre studier kommit att spela en
alltmindre betydande roll och högskolorna använde andra intagningsinstrument. Det fanns ingen anledning till att gymnasieskolan skulle tillhandahålla
något sorteringsinstrument för universitet och högskolor. 822
Att betyg hade en negativ sorteringseffekt var en uppfattning som Wachtmeister, Kihlberg och Zaar i ny demokrati inte delade. De kritiserade regeringsförslagets bristande konkretiseringar och att det var för luddigt. Det kunskapsrelaterade betyget skulle istället framför allt fungera som ett strukturerat ”feedback-instrument” och något föråldrat urvalsinstrument. Urval behövdes inte
eftersom man förespråkade att alla behöriga skulle beredas högskoleplats. Betyg handlade om att ge önskvärd och nödvändig feedback och bekräftelse på
hur varje enskild elevs utveckling fortskrider i förhållande till läro- och kursplaner. Skolan skulle ge varje elev möjligheten att utveckla sig optimalt på ett
intellektuellt såväl som emotionellt och praktiskt plan utifrån varje enskild elevs
förutsättningar, begåvningsprofil, särart och ambitioner. Därför motiverade ny
demokrati för varje elevs rätt att få feedback i form av betyg redan från de tidiga skolåren. Något annat vore hänsynslöst och inhumant både mot eleverna
och föräldrarna. 823
”Ingen skulle komma på idén att tvinga eleverna att spela brännboll eller fotboll
– men förbjuda dem att räkna poäng respektive mål. Och vad vore konståkning
på skridskor utan betygsättningen?” 824

I samtliga årskurser ville ny demokrati införa ytterligare bedömningar genom
att varje elev fick korta verbala beskrivningar av sina starka sidor och förbättringspotential. Eleverna på gymnasiet skulle få en kortfattad beskrivning av de
egna framträdande personliga egenskaperna. Ordningsbetyg i varje årskurs
ansågs vara en självklarhet. Dessa aspekter togs redan av många lärare med i
bedömningen. Att endast sätta strukturerade omdömen och feedback på elevernas kunskapsutveckling, men inte på deras personlighetsutveckling och
samspel med andra människor ansågs ohederligt, inkonsekvent, hänsynslöst
mot eleverna och oförenligt med skolans övergripande mål. Detta var för ny
demokrati ett kraftfullt sätt att värna humanistiska principer och traditioner.
Ordningsbetyg var ett hjälpmedel och stöd för elever, lärare och föräldrar som
återkoppling på elevens erfarenheter. Ny demokrati var mycket kritiskt till att
beredningen lättvindigt avfärdade ordningsbetygen för att det var en bestraffningsform samtidigt som ämnes- och kunskapsbetyg inte var det. Detta var
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intellektuellt ohederligt och ett sätt att smita undan problemet med att ställa
etiska och moraliska krav på eleverna. 825
Ordningsbetyg argumenterade även moderaterna Henriksson och Eriksson
för. Motiveringen var växande problem med mobbning, våld mot personal och
elever, tilltagande vandaler, skolk, elevers brister i att komma i tid till lektioner,
samt att åtgärder för att komma till rätta med dessa problem saknades för lärarna. 826 Kristdemokraterna Wennerlund och Lebén förespråkade betyg i flit,
ordning och uppförande i värnandet av en helhetssyn på eleverna. Därför behövde skolan:
”andra metoder för utvärdering som låter elevernas HELA personlighet komma
till sin rätt” 827

Wennerlund och Lebén menade att skolan genom sin betygsättning även måste
uppmärksamma och dokumentera kvaliteter som elevernas vilja, ambition och
förhållningssätt som noggrannhet skolarbetet. En vidare bedömning med flera
bedömningstekniker skulle möjliggöra en utveckling av elevens hela personlighet och dessutom förbereda för framtida yrkesliv med krav på ett gott uppförande. Om inte, föreföll individens utveckling hindras.

Konsensus om individualiserad bedömning uppnås i riksdagen
Hjelm-Wallén (s) framhöll hur olyckligt det var att moderaterna hade tvingat
fram ett beslut som möjliggjorde att skriftliga betygsliknande omdömen nu
kunde sättas redan på ”den lilla 6 - 7-åringen”.828 Problemet med detta var att
skolarbetet blev snedvridet med fokus på det lätt mätbara hellre än att ”utveckla hela barnens personlighet, kunskapsmässigt och socialt”. Hjelm-Wallén förklarade regeringens agerande som upprörande när de försökte driva igenom ett
sådant förslag mot hela lärarkårens bättre vetande och samlade kritik. HjelmWallén hotade med att ett sådant beslut skulle rivas upp vid ett framtida regeringsskifte.
Kihlberg från ny demokrati beklagade att betyg som fenomen över huvud
taget gjorts till föremål för debatt och poängterade att Sverige var ensamt i hela
världen om att ifrågasätta betyg i skolan. Kihlberg menade att det var självklart
för elever att få feedback på sina skolprestationer även i de lägre åldrarna. Nydemokraten Kihlberg underströk att det måste vara någon form av gammal
rudimentär avlagring av jantelagen som gjordes gällande i kritiken mot betyg
som en återkopplingsmetod. Detta i den naiva tron att människor blev lika
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långa, tjocka och lika dumma om man inte mätte deras längd och vikt. Det var
ingen intellektuellt hederlig hållning i betygsfrågan. 829
Vänsterpartiets Samuelsson konstaterade hur olyckligt det var att riksdagen
fattade beslut i läroplans- och betygsfrågan eftersom detta gjordes på den alltför bräckliga politiska majoritetsgrund som uppstått efter 1991 års riksdagsval
med borgerlig majoritet. 830 Samuelsson konstaterade krasst att moderaterna
tillsammans med kds nu körde över folkpartiet och centern, allt medan vänstern visat vilja att gå långt för att nå en bred kompromisslösning. Till och med
så långt som att godta Betygsberedningens förslag. Men nu skulle det borgerliga förslaget förvandla en flexibel skola till en mer detaljstyrd skola. Samuelsson
menade att detta enbart visade hur dåligt utvecklad skolpolitikens förhandlingsberedskap och nytänkande var. Dessutom stred det mot de båda lärarförbundens hållning till utskottsförslaget. Utöver det skulle vidare en uppdelning
av skolan i ytterligare stadier nu bli verklighet genom de alltfler prov- och betygskontrollerna som skulle införas, vilket oroade vänstern som själva förespråkade en helt betygsfri skola. 831
Ask (m) förklarade utskottets hemställan med betoning på att mål- och
kunskapsrelaterade och nationellt reglerade betyg skulle införas. De skulle börja
utfärdas på våren i årskurs 7 och att föräldrar om de så önskade kunde ”begära
skriftlig information där detta inte förutsätts”. 832 Ask noterade att socialdemokratin hade motsatt sig detta och att de ville gå till val på att förbjuda denna typ
av skriftlig information till föräldrar angående deras barns kunskapsutveckling.
Beträffande gymnasiet framhöll Ask att betyg skulle där ges efter avslutad kurs.
Hjelm-Wallén (s) opponerade sig mot skolminister Asks uppfattning om att
det fanns en bred allmän uppslutning kring det borgerliga betygsförslaget och
menade att Ask måste ”vara fullständigt döv”. 833 Socialdemokraterna hävdade
bestämt att lärarkårens och forskningens erfarenheter var helt entydiga i denna
fråga. De visade att:
”Små barn förstår inte omdömen i form av betyg eller betygsliknande skriftliga
omdömen. De tror att det handlar om ett omdöme om dem som personer och
inte deras kunskaper. På det viset drabbar betygen många barn som kanske inte
får de högsta betygen. Det drabbar dem så att det hämmar hela deras fortsatta
skolgång och utveckling.” 834

Socialdemokraterna argumenterade upprört mot moderaternas förfaringssätt i
betygsfrågan. De gav uttryck för ett ”odemokratisk sätt”, och att deras icke829

Riksdagsprotokoll 1993/94:43, (1993) s 53-54.
Ibid. s 54-56.
831
Denna uppfattning om uppsplittringen av skolan genom ökade betygskontroller och
provverksamhet framfördes också av riksdagsledamoten Eva Johansson (s).
Riksdagsprotokoll 1993/94:43, (1993) s 77.
832
Ibid. s 65-66.
833
Ibid. s 68.
834
Ibid.
830

227

lyssnande attityd hade en överrumplande effekt i igenomdrivandet av betygsförändringar. Hjelm-Wallén framhöll att även om hon personligen ville se en
betygsfri skola så drev hon inte denna linje inom partiet, eftersom det för skolan var bättre med ett brett långsiktigt kompromissförslag.
Ask (m) besvarade socialdemokraternas kritik och beklagade att de inte
tyckte att moderaterna lyssnade på dem samtidigt som de kritiserade moderaterna för att inte låta dem vara med. 835 Ask avfärdade också socialdemokraternas absoluta vägran att tillåta skolor och föräldrar på det lokala planet att
komma överens om att ge skriftlig information om elevernas studieutveckling
med motiveringen att moderaterna hyste större tilltro till skolorna och föräldrarna.
Nyhage (m) som förde utskottets talan i betygsfrågan beklagade även han
att man inte kunde uppnå breda samförståndslösningar i sådana centrala frågor
som betygen. 836 Nyhage sade att frågan om betygen i grunden gällde skolans
information till föräldrar om elevernas ställning på ett kunskapsmässigt och
socialt plan. Detta förutsatte också att ett mycket nära och förtroendefullt samarbete mellan skolan och hemmen. Ömsesidigt skulle de kunna utbyta ”kunskaper, erfarenheter och kännedom om eleverna”, oavsett om det skedde
muntligt och/eller skriftligt. Det rådde bred konsensus i utskottet kring de
personliga utvecklingssamtalens muntliga informationsutbyte som skulle ge en
”allsidig belysning av elevens situation och förhållanden i skolan”. Den skriftliga informationen skulle ges eleverna efter nationellt reglerade och terminsvis
satta betyg från vårterminen i årskurs 7. Det med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som ställde krav utifrån kursplanerna och de kunskapsnivåer
som eleverna uppnådde. Efter vårterminen under det femte skolåret skulle
obligatoriska skriftliga meddelanden ges terminsvis och ansvaret för dessa skulle åligga skolan att utforma. De skulle kunna ges i de former som lärare, föräldrar och elever fann bäst uppfyllde kraven på sådan information. Efter målsmans önskan kunde dessa skriftliga meddelanden utfärdas redan från och med
årskurs 1. I slutet av det femte läsåret ska en nationell avstämning göras med
syfte att mäta om eleverna nått upp till de uppställda kunskapsmålen. Om så
inte var fallet skulle kommunen bli skyldig att sätta in lämpliga stödåtgärder.
Moderaterna menade att det var naturligt att utfärda en skriftlig resultatuppföljning till alla elever och föräldrar vid denna avstämning. Regeringens förslag
var att sätta in en kombination av muntliga utvecklingssamtal och skriftlig information för att ge föräldrar den kunskap om barnens skolsituation som de
var skyldiga att ge. Nyhage motiverade primärt ståndpunkten med att skolan
faktiskt var till för barnen och inte för lärarna och huvudansvaret för barnen
låg hos föräldrarna och inte lärarna.
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”Helt avgörande i betygsfrågan är således elevernas och föräldrars rätt till betyg
och skriftlig information och inte lärarnas eventuella vilja eller motvilja att utfärda dessa handlingar.” 837

Moderaten Nyhage hävdade att när socialdemokraterna motsatte sig regeringsförslaget så motarbetade de i själva verket den breda uppslutning hos såväl
elever och föräldrar för de skriftliga betygen och betygsliknande information i
tidigare år. Nyhage fick mothugg från socialdemokraten Johansson (s) men
också från vänsterpartisten Samuelsson, som båda menade att det faktiskt var
moderaterna som hade spräckt överenskommelsen i betygsfrågan. Samuelssons
kritik byggde på att båda lärarförbunden till utskottet hade motsatt sig att det
skulle föreligga olika betygssystem än det nationellt reglerade, på olika skolor
och årskurser. Vilket moderaterna ändå möjliggjorde i en användning av betygsliknande omdömen redan i de tidigare skolåren, enligt Samuelsson. Nyhage
replikerade med att det väl utformade förslaget från utbildningsutskottet nu
visserligen hade vidgats, men det var endast till det bättre. Dessutom skulle
lärarna bryta mot sina skyldigheter gentemot föräldrarna om dessa nu faktiskt
önskade skriftlig information om sina barn och deras skolsituation. Om så inte
var fallet fanns det heller inget för Samuelsson och Johansson att rädas. 838
Hedkvist-Pedersen (s) konstaterade beklagande att det var med minsta möjliga borgerliga majoritet i skön förening med ny demokrati som ett nytt betygssystem nu skulle beslutas. Oppositionen i utskottet hade yrkat på en ny remissrunda för det nya förslaget, men de hade förvägrats detta. Det verkliga skälet
till det var att borgerligheten var ensamma om att gilla det svårbegripliga förslaget med en sexgradig betygsskala. Utvecklingssamtalet som regeringen nu
anslutit sig till menade socialdemokratin var ett steg framåt. Det var ett sätt att
förbättra elevernas skolsituation och kontakterna mellan hem och skola. Hedkvist-Pedersen ifrågasatte också varför regeringspartierna envisades med att
vilja driva igenom tidiga betyg i skolans årskurser. Hennes egna svar på frågan
var att moderaterna alltid velat detta och att skolministern Ask nu inte kunde
låta bli att driva igenom beslutet nu när hon äntligen hade möjlighet. Problemet
förstärktes av att en rad ”regeringsbröder” lade sig ”som käglor” inför Moderaternas betygssystem. 839
Vidare menade Hedkvist-Pedersen att exempelvis Folkpartiet ville undandra sig ansvaret att välja sida i betygsfrågan nu när de hade chansen att stoppa
moderaternas förslag. Detta kunde inte socialdemokraterna acceptera. Hedkvist-Pedersen kontrasterade med uttryck som att betygssystemet svarade mot
behov av ett mer lustfyllt lärande. Socialdemokratarenas bedömningssystem
hade förtjänster som sin särskilda tonvikt på utvecklingssamtal då lärare, för-

837

Ibid. s 82.
Ibid. s 82-84.
839
Ibid. 84-87.
838

229

äldrar och elever skulle ”förtroendefullt diskutera hur arbetet i skolan genomförs, om framsteg och svårigheter”. 840
Detta kunde naturligtvis kompletteras av skriftlig information om detta inte
gav en tillräcklig bild av en elevs skolsituation. I huvudsak ville man använda
en mer resonerande och dialogisk bedömningsteknik. Den skulle synliggöra en
elevs framsteg och svårigheter och premiera elevers förmågor och kunskaper
som att kunna samtala på ett förtroendefullt sätt om skolsituationen hellre än
att ha fixerade skriftliga utlåtanden i pappersform. Socialdemokraterna hade
accepterat kompromissen att ha ämnesprov i åk 5 och 9 och diagnostiska prov,
men att använda det som obligatoriskt underlag för informationen till hemmen
för alla femteklassare var fullständigt oacceptabelt. Att inrätta en kontrollstation i årskurs 5 ville socialdemokraterna särskilt tona ned. Betyg är inget ”omdöme om dem som människor” vilket yngre elever lockades att tro om detta
regeringsförslag gick igenom. Istället argumenterade Hedkvist-Pedersen för att
betygen skulle följa en fyragradig skala och ges först i vårterminen i åk 8. Dessutom skulle betyget kryss (X) följas av att ett uttalat omdöme om vad som
krävdes för att nå ett godkänt betyg också gavs till dem som inte nådde godkänd nivå. Däremot motsatte sig socialdemokratin att sätta ut ”otillräckliga
kunskaper” som ett betyg i grundskolan. Inte heller förstod man varför grundskolan skulle ha fler betygsgrader än i gymnasieskolan. Socialdemokraterna
framhärdade i påståendet att det borgerliga betygsförslaget var en historisk
tillbakagång för den svenska skolan. Socialdemokraterna reagerade med bestörtning på Moderaternas vilja att sätta betygsliknande omdömen på små barn.
Det målet rimmade illa med utvecklingssamtalens framåtsyftande strävan och
uppmuntrar ”betygsättning som ser bakåt och mäter det som har varit.” 841
Vidare styrde tidiga betyg skolverksamheten mot lätt mätbara kunskaper
och försvårade därmed en individualisering av skolarbetet. Dessutom förstod
inte yngre barn betygens mening. Hedkvist-Pedersen (s) avfärdade regeringsförslaget för att det antogs försvåra istället för att främja skolarbetet i de tidigare åren utöver det att lärare, elever och föräldrar inte ville ha betyg före sjuan
eller lokalt utformade betyg dessförinnan. Dessutom skulle detta tvinga alla
lärare som i nuläget inte satte betyg att fortbilda sig och läsa in sig på betygssystemet för att börja utfärda betyg. Detta var enbart resursslöseri då stora resursbehov förelåg istället för att lärarkåren fick förbättra elevernas skolvardag.
För socialdemokratin var sålunda den muntliga informationen och omdömena
enbart ett ”arbetsmaterial” och fick absolut inte utformas som ett betyg. Då
blev det offentlig handling med en helt annan dignitet än att vara det arbetsma840
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terial mellan lärare, elev och föräldrar som skulle utveckla elevens skolsituation.
Socialdemokraterna framhärdade i att X (kryss) var bättre än F i betygshänseende. Inte minst eftersom F endast stod för otillräckliga kunskaper, medan X
följdes av ett omdöme och information om vad som saknades för att kunna
uppnå målet godkänt. En sådan information var en framåtsyftande arbets- och
målbeskrivning. Debatten återspeglade egentligen bara ”moderaternas vilja att
få ned betygen långt ner i åldrarna”. 842
Folkpartisten Lindblom försvarade sig mot kritiken om att lägga sig platt
inför moderaterna utan att ta ansvar för att stoppa betygsförslaget. Lindblom
kände inte alls igen sig i den socialdemokratiska beskrivningen av folkpartiet
som undfallande och ansvarslösa gentemot moderaternas förslag. Det hela
gällde ju en formulering i ”ett avsnitt i en neutral kanslitext” vilket föranledde
denna obegripliga diskussion. Lindblom menade att dra gränser mellan (s) och
(m) i fråga om betygen inte var folkpartiets ensak, utan något de fick klara av
själva, men ”uppenbarligen gick socialdemokraternas gräns vid att man inte
fick nämna det otäcka vid dessa rätta namn”. Lindbloms (fp) svar bemöttes av
Ewa Hedkvist-Petersen (s) som förtydligade att det beklagliga låg i att folkpartiet inte tagit debatt i denna fråga utan hållit sig utanför. 843
Edgren (fp) ledamot i Betygsberedningen visade hur beredningens förslag
gick igen i utskottets. Hon var kritisk till att sätta betyg i årskurs 5. Eftersom
kunskapsprocessen var individuell skulle det inte gå att mäta alla elever vid en
gemensam tidpunkt. Däremot kunde kunskapen mätas upp till år 5 för att på så
sätt bedöma själva kunskapsprocessen. Edgren saknade inlägg som belyste den
egentligt stora förändringen i betygsfrågan. 844
”D]en revolution det innebär i skolan att gå från ett relativt system, där man mäter och jämför elever mot varandra, till ett system där man hela tiden jämförs
och mäts mot sig själv och sin egen kunskapsutveckling.” 845

Edgrens inlägg fick svidande kritik av Kihlberg (nyd) som betonade hur hennes
syn av Betygsberedningens arbete och förslag var fullständigt idylliserad. Kihlberg betonade hur ”oklart, motsägelsefullt och obegripligt” deras förslag var
och att det just därför hade avfärdats av samtliga remissinstanser. Att regeringen inte använde beredningens förslag var därför bara välkommet. När Edgren
envetet fortsatte att försvara beredningens tidigare förslag som ett ödmjukt
försök som togs fram i brist på mer tid och att det i flera stycken legat till
grund för utskottets arbete svarade Kihlberg med att Edgren gärna fick leva i
en ”sagovärld”. Men att ”göra vetenskap av personligt tyckande” och att påstå
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att bredningens förslag låg till grund för utskottets nuvarande förslag var ett
klassiskt fall av ”förträngning” och ett rent ”falsifikat”. 846
Socialdemokraten Lundberg beklagade det långtgående borgerliga förslaget
om ett kursutformat gymnasiebetyg som en ofattbar centralstyrning. I motsats
till det socialdemokratiska reformerade och flexibla gymnasiet skulle det borgerliga kännetecknas av låsta strukturer som exempelvis med slutbetygen som
skulle ”motsvara några av idrottsvärldens mest komplicerade resultatprotokoll”. Socialdemokraterna ansåg att processen var framhastad och saknade
politisk legitimitet på grundval av den bristande förankringen hos lärarkåren
eller elevorganisationer. Betygsförslaget hade inte framtagits efter ordentliga
försöksstudier och analyser av betygets effekter vilket skulle drabba ungdomarna. Lundberg menade att det borgerliga betyget var alltför ”stelbent” och
skulle ”skapa onödiga trösklar” genom att utestänga de som saknade godkända
grundskolebetyg i svenska engelska och matematik från de nationella programmen. Lundberg beskrev det som en ”okänslig utslagning” och spärr för
alla elever utan godkända basämnesbetyg. Detta var innebörden av det nya
kursbetyget som lärarna av den borgerliga regeringen skulle ”beordras” att sätta
på eleverna. 847
Lundberg (s) ifrågasatte varför behörighetsreglerna måste fungera som
”stelbenta” spärrar. Det omöjliggjorde för elever att komma in på nationella
gymnasieprogram med krav på godkänt i basämnena. Detta skulle endast leda
till en social snedrekrytering till högre studier och att ungdomarna inte utnyttjade sina kompetenser. Det behövde inte vara särskilt dramatiska skäl bakom
underkända betyg, utan ungdomarna kunde ha mått dåligt eller haft svårt med
något kursmoment eller något mindre betydande. Problemet var att borgarna
ville ställa upp trösklar och skapa en skola som formellt stängde ute ungdomar
utan att eleven själv har fått ta ställning till vad hon kan, vill eller orkar. Det
ville socialdemokraterna absolut inte ha i Sverige. 848

Borgerlig konsensus - individualiserade kursbetyg för urval
Den borgerliga regeringens individualiserade bedömning
Efter valet 1991 hade de borgerliga regeringspartierna sällat sig till raden av
Betygsberedningens kritiker. De utfärdade tilläggsdirektiv för vidare utredning
av antalet betygssteg, betyg från tidigare ålder och utfärdade oftare, möjligheter
att införa betyg i ordning och uppförande, samt att utöka elevernas rätt till betygskomplettering. Det resulterade i en kompletterande borgerlig regeringspro-
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position om betygssystemets reformering i riksdagen 19 maj 1993 av statsminister Carl Bildt och statsrådet Beatrice Ask. 849 Betygsskalan var följande.
”Regeringen har stannat för att föreslå fyra betygssteg för gymnasieskolan och
gymnasial vuxenutbildning, nämligen Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl
godkänd (VG) och Mycket Väl godkänd (MVG).” 850

De förslog alltså fyra betygssteg gentemot Betygsberedningens sex, i det målrelaterade betygssystemet. Det borgerliga förslaget saknade Betygsberedningens
typiska betygssteg: ÄIG/Ännu icke godkänd, som i själva betyget tydliggjorde
den oavslutade och framåtsyftande aspekten i elevernas lärprocess. Ett annat
inslag var strävan att öka elevernas självbedömning enligt det nya betygssystemet. Det låg i linje med tilltron till ökat självstyre på lokal, kommunal och individuell nivå. 851
”Det bör vidare i läroplanen anges att läraren fortfarande i olika former skall ge
eleverna besked om deras studieprestationer och att eleverna skall få träna sig i
att bedöma sina egna kunskaper i förhållande till kunskapsmålen i kursen.” 852

Regeringen var i det avseendet inne på Betygsberedningens linje att göra eleverna mer delaktiga i dokumentationen och bedömningen av sina förvärvade
kunskaper. Betygens syfte och utformning motiverades på följande sätt. 853
”Det nya betygssystemet för gymnasial utbildning skall, enligt regeringens förslag, ge besked om i vilken utsträckning en elev tillägnat sig den kunskap som
studierna av de enskilda kurserna syftar till. Detta besked riktar sig såväl till den
enskilde eleven och i förekommande fall dennes föräldrar som till blivande arbetsgivare eller läroanstalt där eleven fortsätter sina studier. Regeringens bedömning är således att betyg från gymnasiala studier även måste kunna fungera
som ett urvalsinstrument. Den viktigaste uppgiften är dock att ge besked om
hur elevens studieresultat förhåller sig till kunskapsmålen som de uttrycks i respektive kursplan. Ett omdiskuterat syfte med betyg är deras studiemotiverande
effekt. Regeringens uppfattning är att ett betygssystem som upplevs som informativt och rättvist har förutsättningar att även vara studiemotiverande.” 854

Däremot kvarstod idén om att betyg som urvalsinstrument alltjämt behövdes.
Regeringen uppvisade härmed en tilltro till att betygsättning behövdes för att
motivera unga människors studier. För att uppnå denna motivation behövdes
också en kursutformad gymnasieskola. Detta låg mer i linje med tanken på en
individualiserad undervisning och decentraliserad, eller kommunaliserad styrning och ansvar. Därför skulle ingen för hela riket gemensam tidpunkt eller
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tillfälle för utfärdandet av slutbetyg finnas. Tidpunkterna för betygsättningen
skulle variera lokalt och individuellt i större utsträckning. 855 Man förordade:
”Ett betygssystem uppbyggt efter principen att riksgiltiga betyg ges vid avslutad
kurs gör att de tidigare terminsbetygen blir överflödiga. När betyg ges på kurser
och inte på ämnen i varje årskurs, finns inte heller något för alla gemensamt betygstillfälle.” 856

Regeringens mål var att slopa terminsbetygen och ersätta dem med fortlöpande
kursbetyg baserat på den enskilda skolans beslut om kursutformning. Terminsbetygen hade felaktigt styrt ungdomarnas studier och skolverksamheten på
bekostnad av den lokala skolans och den enskilde elevens frihet att planera
skolinnehållet och provverksamheten. Gemensamma centrala prov och betygsättning på nationellt enhetliga tidpunkter, ofta vid terminsslut, var en kvarleva
från en svunnen tid. Istället skulle utfärdandet av gymnasieungdomarnas betyg
ligga närmare själva skolprestationerna i tid då den enskilde eleven visat sina
faktiska kunskaper och kontinuerligt varefter kurser avslutades. Regeringen gav
så ett distinkt uttryck för en individualiserad gymnasieskola i fråga om bedömningens tidpunkter. 857
Regeringen följde inte Betygsberedningens linje om att eftersträva och ta
fram alternativa urvalsinstrument som grund för intagningen till universitet och
högskola. Istället slog den borgerliga regeringen fast att betyget alltjämt utgjorde det bästa prognosinstrumentet för en elevs studieförmåga. Den borgerliga
regeringen ville på detta sätt slå vakt om universitetsintaget och kvalitetssäkra
den högre utbildningen om ungdomar som saknade förmågan kom in på högre
studier. Betyget var för detta ändamål det bästa urvalsinstrumentet. 858
En av beredningens grundtankar var att öppna vägen och underlätta för
alla gymnasiestuderande att gå vidare till högre studier efter ett fullföljt treårigt
program i vilket kärnämnena ingick. Det gav allmän behörighet till högskolestudier. Denna uppfattning delade inte den sittande regeringen under Carl Bildt
som tog avstånd från denna tanke och betonade att betyg var det främsta urvals- och prognosinstrument. 859
I samband med 1991 års gymnasiereform hade Betygsberedningen getts i
uppdrag att undersöka huruvida någon form av betyg för elevers uppförande
och ordning i skolan skulle återinföras och att se över förutsättningar till detta.
Men varken från beredningens eller den borgerliga regeringens sida, förelåg det
några officiella argument eller uttalade anledningar för att återinföra denna
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äldre bedömningsteknik. Det blev därför heller inget av denna i den slutliga
propositionstexten. Däremot fördes diskussioner rörande betyg i uppförande
och ordning och krav framfördes från delar inom regering och riksdag på att
skolväsendet behövde någon form av ordningsbedömning. Betygsystemets
slutliga utformning var därmed inte helt skriven i cement. Motionerna från
regeringens och riksdagens ledamöter och interpellationsdebatterna synliggjorde alltjämt vissa problem och öppningar i den fortsatta omförhandlingen av
betygssystemets slutliga organisering och innebörd. 860

Den individualiserade bedömningens slutliga utformning
Betygsberedningens förslag mötte kraftfullt motstånd från en mängd instanser;
riksdagspartier och kritik från enskilda riksdagsledamöter. Bedömningen
genomfördes heller inte som föreslaget. Ett viktigt steg mot bedömningens
förändring togs detta till trots när man på riksdagsnivå fattade beslut om att
anta den borgerliga regeringens reviderade betygsförslag utan att det gick ut på
någon ytterligare remissrunda. Beslutet kritiserades eftersom förslaget varit så
kontroversiellt. Riksdagen fattade under borgerlig majoritet beslutet att omformulera Betygsberedningens betygsbeteckningar. Resultatet var en förändring och övergång till bokstavsbeteckningar från A-F, och där A gällde för
högsta betyg och en utmärkt prestation. F stod för otillräckliga kunskaper och
prestationer, C motsvarade en god prestation och E var en godkänd prestation.
Dessa beteckningar skulle vara centralt utformade medan innebörden av mellanbetygsbeteckningarna B och D överlämnades i decentraliseringens anda åt
lärarna att själva formulera. I en mening åsyftades lärarna därmed att återigen
bemyndigas till ett större ansvar för att bedöma eleverna. Det var också en del
av en förändring av läraruppdraget som delvis försvunnit i och med reformen
på sextiotalet. 861
Det dröjde dock till efter 1994 års riksdagsval innan betygets slutliga utformning var avgjord. Då fick nämligen den nyblivna socialdemokratiska regeringen till sist sätta sin stämpel på betyget i samband med införandet av de nya
läroplanerna (Lpo-94 och Lpf-94). Det var genom en proposition om att betygen i grundskolan blev tregradiga och skulle sättas med början i år 8, med beteckningarna Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Skolverket
formulerade kriterierna ämnesvis för betyget Väl Godkänd i år 9, medan lärarna själva fick utfärda betygskriterierna för godkänt och underkänt utifrån de
nationella mål som skulle uppnås. Socialdemokraterna reviderade således endast det borgerliga förslaget marginellt. De nya läroplanerna innehöll också ett
avsnitt med resonemang om betygsättningens relation till de specifika uppställda kunskapsmålen. Om en elev inte uppnådde dessa kunskapsmål skulle inget
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betyg utfärdas, istället för det tidigare förslaget om ett underkänt betyg. För
bedömningen i gymnasiet gällde dock fyra betygsbeteckningar, Icke Godkänd,
Godkänd, Väl Godkänd samt Mycket Väl Godkänd. Enligt bestämmelserna
skulle Skolverket utfärda betygskriterierna i gymnasieskolan för såväl Godkänd
som Väl Godkänd. 862

Sammanfattande analys – Individualisering och bedömningstekniker med skilda innebörder
Efter drygt två decenniers skolpolitisk och samhällelig debatt med utdragna
utredningar hade en bred uppslutning bakom kritiken av den grupprelaterade
bedömningen uppnåtts. Den samlade betygskritiken bidrog som en viktig förutsättning för att skapa en ny berättelse för att förändra bedömningssystemet i
riktning mot en individualisering. Den socialdemokratiska regeringen tog också
initiativet till att reformera bedömningssystemet efter det stillestånd som rådde
ifråga om diskussionerna och de politiska besluten om betyg och bedömning
under 1970- och 80-talet. Reformprocessen ifråga om bedömningens utformning blev inte fri från politisk konflikt. Det gjordes tydligt på flera samhällsarenor inom vilka olika uppfattningar om en individualiserad bedömning gjordes
hörda i raden av utredningskommittéer och tillhörande remissinstanser, pressdebatt och behandlingen av betyg i regering och riksdag. Denna kamp var viktig att närmare analysera för att kunna förstå vem som fick formulera och definiera den individualiserade bedömningens organisering och innebörder. I processen framträdde också de olika synsätt och motiveringar som ansågs mest
giltiga och gavs en dominerande status. Genom att synliggöra positionerna och
synsätten kan den skolpolitiska processens förutsättningar och utgång förstås.
Nyckelordet i processen var att individualisera bedömningssystemet och bedömningsteknikerna.
I denna process syns också ting av det slag som Foucault gjort gällande
som ett modernt samhälles ökade betoning på övervakande bedömning och
kontroll av individens kunskaper. Med tydlig motivering utifrån nya vetenskapliga kunskaper följde förändrade ideal och krav på att den moderna individen
skulle bidra till bedömningen och styrningen av sig själv. Det uppfattades som
ett sätt att komma tillrätta med en negativ kontroll och bedömning av eleverna.
Samtidigt kan denna utveckling knytas till en förändrad samhällsorganisations nya maktrelationer mellan centraliserad stat och lokal kommunal styrning
av dess individer. Det moderna projektets individuella subjekt stod i samklang
med förändrade politiska förutsättningar och förmådde uppenbarligen också
att kunna förankras politiskt både hos högern och vänstern. Det moderna subjektet kunde således ges skilda innebörder.
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1991 års Betygsberedning formulerade först en berättelse om hur det relativa bedömningssystemet hade bidragit till att sortera och exkludera för många
ungdomar genom att jämföra och normera deras individuella skolprestationer
inbördes. De tankarna byggde på gängse kritik från föregående årtiondes debatt. Lösningen på denna problematik med rättvis bedömning stavades individualisering. Det skulle ske genom att lärarna skulle bedöma den enskildes faktiska kunskaper utifrån på förhand uppställda och formulerade kunskapsmål.
Något som i hög grad påminde om det betyg som användes innan sextiotalets
reform.
Detta syftade också till att komma till rätta med ett gammalt betygsystems
negativa effekter på själva undervisningssituationen i skolan. Det var effekter
som att betygen i allt för hög utsträckning påverkade och styrde undervisningsinnehållet och medverkade till att fokus hamnade på de betygsgrundande och
lätt mätbara momenten som exempelvis prov istället för själva kunskapsprocessen och lärandet. Beredningens individualiserade bedömning gick ut på att
definiera bedömning som ett pedagogiskt redskap i en livslång lärandeprocess.
Den kontrollerande bedömningen ”pedagogiserades”. 863 Det tidigare systembyggets utpräglade urvalsfunktion och nationellt jämförande betyg från socialdemokraterna på 1960-talet omdefinierades. De nya bedömningens innebörd
var individuella pedagogiska och kunskapsstimulerande redskap och informationsinstrument med eleven som subjekt, istället för att fortsätta vara styrmedel
i den tidigare rangordnande sorterings- och urvalsmekanismen med eleven som
objekt. Bedömningen och dess ansvar förlades i det avseendet allt närmare
eleven och subjektet själv jämfört med tidigare då det statligt centrala skolsystemet ansvarade för en större del av bedömningen.
Tydligast uttrycktes kanske bedömningens ”pedagogisering” i den lägsta
betygsbeteckningen, Ännu icke godkänt. Beteckningen signalerade att det var
fråga om en utdragen kunskapsprocess och att en elev var på väg att uppnå
kunskapskvaliteten godkänt istället för att statiskt slå fast ett negativt och underkännande av en elevs fixerade kunskapsnivå. Förslaget motiverades också
av målsättningen att alla ungdomar skulle genomgå treåriga gymnasiestudier
och i sin tur skulle det öppna upp för alla gymnasiestuderande att gå vidare till
högskolestudier. Ett nytt inslag i elevidealet var att varje individ förutsattes
behöva ingå i en successiv kunskapsprocess som sträckte sig längre än gymnasiestudier. Bedömningen skulle därför inte ses som avslutad med gymnasiet
utan sträcka sig i tid bortom den i gymnasiet förlagda kunskapsprocessen.
Att använda betyg för att rangordna och jämföra eleverna utifrån en
gruppnorm definierades som negativ maktutövning. Betygsberedningens inkluderande ideal och hantering av den enskilde eleven ansågs därmed bidra till
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en mer saklig och individualiserad bedömning av den enskildes långsiktiga och
generella utveckling av faktiska kunskaper enligt ett mer processorienterat
mönster. Beredningens förslag ansågs kunna råda bot på den negativt stressande konkurrensmentalitet som följde med de relativa betygen. Dessutom ansågs
den relativa bedömningen ha missförståtts och vantolkats av såväl elever som
föräldrar, varpå ett nytt betyg behövdes för att åtgärda även detta missförhållande i lärarnas maktförhållande till eleven. Den förstärkta pedagogiska innebörden i en individualiserad bedömning skulle möjliggöra att lärares negativa
och repressiva maktutövning om inte helt försvann, så åtminstone reglerades
och reducerades väsentligt.
Beträffande bedömningens objekt så föreslog Betygsberedningens företrädare vissa bedömningstekniker som medel för att nå sina mål. Beredningen
gick som syntes inte efter den mer radikala positionen om strävan efter en betygsfri skola som socialdemokraterna Myrdal och Palme och kommunisterna
tidigare hade gjort. Betoningen lades snarare på att omdefiniera bedömningen
och betygsättningen med ett tydligare pedagogiskt och kunskapsorienterat fokus.
Samtidigt formulerade beredningen ett alternativ för att tillmötesgå de i
samhällsdebatten och skolpolitiken ofta framställda kraven på att (åter)införa
någon form av bedömning av elevens uppförande och ordning i skolan. Beredningen ställde sig dock mycket kritisk till tanken på vad man uppfattade
som äldre tiders moraliskt präglade och bestraffande betyg på elevens beteende
och ordning. Den alternativa bedömningstekniken bestod av förslaget med
individuella elevsamtal med inspiration från den kristna kyrkans tradition med
biktsamtal uppbyggt kring bekännelse, förlåtelse och försoning. Dessa samtal
betraktade inte beredningen som en negativt bestraffande bedömning. Man
föreslog institutionaliserade elevsamtal som skulle förekomma under hela skolperioden, det vill säga i 12 år. Det skulle fungera som alternativ och ersättning
för betygsurvalssystemet och samtidigt hjälpa skolan att hantera behov av konfliktlösning och bristande ordning. Betygsberedningen följde därmed i socialdemokraternas spår och tonade ned behovet av betygsurval samt användandet
av de mer formella skriftligt utfärdade ordningsbetygen. Skriftliga ordningsbetyg ansågs med andra ord vara gammalmodiga, auktoritära och repressiva
maktuttryck gentemot den enskilde eleven.
Beredningens berättelse kunde inte de borgerliga företrädarna förbehållslöst skriva under på. Men kritiken mot den tillsatta Betygsberedningen kom
inte enbart från borgerligt håll. Beredningens förslag underkändes av i stort sett
samtliga remissinstanser, om än på olika grunder.
Beredningens betyg var alltför krångligt och otydligt enligt flera kritiker och
var inte tillräckligt genomtänkt för att spegla den processuella kunskapssyn
som man gjorde anspråk på. Dessutom ansågs det för alla skolformer gemensamma och universella statiska betygssystemet och betygsstegen oförenliga
med den kvalitativt inriktade kunskapssyn som de förordade. Skolverket för238

medlade den kanske tyngsta kritiken mot beredningen för avsaknad av förankring hos lärarkåren vilket skulle ytterligt försvåra reformen. Skolverket ville
förankra betygsförslaget hos lärarkåren genom en försöksverksamhet i Skolverkets egen regi. Flera instanser förespråkade ett mindre krångligt och mer
tydligt betygssystem med ett färre antal betygssteg. Det förankrades i en juridiskt individualiserande tankegång om den enskildes rätt till bedömning på
utförda skolprestationer. Med en pedagogisk motivering i anslutning till denna
juridiska rätt till bedömning ansågs betyg också verka motiverande och inspirerande för elevens kunskapande.
Diskussionen handlade även om hur viktig tidpunkten var för när skriftliga
betyg skulle sättas in, den eventuella (o)lämpligheten av bedömning samt hur
den i så fall skulle utformas för olika åldrar och skolformer. Olika förslag åsyftade att skapa en mer tydlig, begriplig och formell bedömning i form av skriftlig dokumentation medan andra aktörer favoriserade mer informella samtalsbetonade tekniker som elevssamtal i olika skepnader. Det rådde således olika tankar om hur individualiseringen av bedömningen skulle ta sig uttryck, vilka bedömningstekniker som var mest lämpliga för det ändamålet samt vad hos eleverna som skulle omfattas i lärarnas bedömning.
Bedömningen av elevens uppförande diskuterades och aktualiserade en
ambivalens kring skolans bedömningsuppdrag och vad som borde vara bedömningens objekt. Det stora flertalet förordade inte bedömning av personlig
ordning eller att göra personlig utveckling till föremål för någon form av skriftlig betygsdokumentation. I huvudsak uppfattade remissinstanserna användandet av ordningsbetyg i skolan som en förlegad moralisk bestraffningsteknik.
Exakt vad som gjorde det till en bestraffning i motsats till andra bedömningstekniker var dock oklart. Dessutom aktualiserade borgerliga företrädare sin
ståndpunkt när de förordade den lokala möjligheten att införa ordningsbetyg.
Några instanser opponerade sig mot beredningens betyg just av den anledningen att det var för många betygssteg med en påtaglig stämplingseffekt på
eleverna som följd. Det ansågs vara detsamma som att utöva en negativ
maktutövning gentemot eleverna. Istället skulle en mer enhetligt utformad bedömning med färre antal betygssteg användas för att undkomma den negativa
stämplingen av eleven som oduglig och underkänd eller ännu icke godkänd.
Det tjänade inte det pedagogiska syftet att inspirera och motivera lärande vilket
exempelvis företrädare som LO och elevorganisationen argumenterade för. Att
införa färre antal betygssteg (fyra steg) förordade även den borgerliga regeringen i polemik mot beredningens sex betygssteg. Varför fler antal betygssteg ansågs mer stigmatiserande och negativt stämplande framgick inte. Det tycks ha
implicerats att skriftlig bedömning med många betygssteg signalerade alltför
stora likheter med det gamla absoluta betyget som uppfattades som en negativt
auktoritär bedömning.
Bedömningens effekter på undervisningen och förhållandet mellan lärarna
och eleverna i bedömningshänseende var också omdiskuterat. Inte minst de239

batterades lärarnas eventuella avsaknad av inflytande över bedömningens organisering och utövning. Lärarkåren kungjorde också missnöjet över begränsningen av deras inflytande och utövning i bestämmandet av formerna för bedömning och hur dess innebörd definierades. Dessutom poängterade de borgerliga partierna tillsammans med ny demokrati att behovet av ett prognosinstrument för urval till fortsatta studier, gymnasium och högskola, alltjämt kvarstod.
Vidare argumenterade de borgerliga regeringspartierna för behovet av den
kommunala skolans ökade inflytande och lärarens individuella frihet att bestämma över bedömningen. Därmed tillmötesgick man i visst avseende lärarkårens krav på inflytande. Den samhällsekonomiska nedgången under början av
1990-talet tycktes också tala för en organisatorisk decentralisering av ansvaret
för skolan såväl som bedömningen. Samtidigt visade man i denna process en
stark tilltro till behovet av att införa bedömningstekniker som gav lärarna möjlighet att i större utsträckning delta i dess lokala utformande. Dessutom verkade man i decentraliseringens anda för att den enskilde elevens delaktighet och
deltagande i en mer utpräglad självbedömning också skulle ges utrymme. Det
ansågs ligga i linje med en demokratisering av bedömningsmakten och förhållandet mellan lärare och elever.
Ett ytterligare led i att utlokalisera ansvaret för bedömningen bestod i att
skapa en mer direktverkande bedömning. Det skulle ske genom en omedelbar
feedback och återkoppling på den enskildes specifika studieprestationer och
skolresultat och ligga i närmare tidsmässig anslutning till kunskapskontrollen.
Därtill syftade den kursutformade gymnasieskolans bedömning. Det var ett sätt
att komma bort ifrån nationellt gemensamma bedömningstillfällen i slutet av
varje läsår eller termin i form av centrala prov och särskilda tillfällen för utfärdande av betygsdokumentationen. Istället skulle en individualiserad och omedelbar feedback ges till varje enskild elev för deras uppvisade faktiska kunskaper. Eleven skulle bedömas mer fortlöpande och efter varje avslutad kurs få
sina kunskaper skriftligt dokumenterade. Bedömningen skulle på så sätt vara
rättvis och begriplig genom att vara tydligare förankrad i de specifika prestationerna som blivit bedömda. Allt det tjänade en tydlig individualisering i bedömningshänseende, istället för att bedöma hela årskullar utifrån på riksplanet gemensamma tidpunkter och kollektivt orienterade bedömningsformer.
Innan riksdagens beslut om bedömningssystemets förändring togs utifrån
den borgerliga regeringens berättelse, diskuterade oppositionspartierna och
enskilda motionärer. Under 1990-talet tycktes diskussionen om bedömning ha
möjliggjort förslag om att även bedöma elevers ordning i skolan. Flera borgerliga företrädare argumenterade för skolans behov av att komma tillrätta med
mobbing, våld och ordningsproblem bl.a. genom ett bättre bedömningssystem.
För ett flertal företrädare från ny demokrati och de borgerliga partierna ansågs
ordningsbetyg vara åtgärden par excellence. De menade att lärarna saknade
medel för att föra elever med ordningsproblem tillrätta. Dessutom handlade
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ordningsbetyg om att skolans uppdrag omfattade hela den enskildes personliga
utveckling och inte enbart den kognitiva kunskapen varför detta borde ingå
som en naturlig del i skolans bedömning.
Vänsterpartiets och några socialdemokrater fortsatte att argumentera mot
den borgerliga berättelsen om utvidgning av bedömningen och ökade betygsättning genom ordningsbetyg och flera betygssteg. De ville istället inrätta försöksverksamhet med en helt betygsfri skola under parollen att värna kunskap
och lärande istället för det borgerliga förslaget med innebörden ökad betygsjakt
och elevkonkurrens. Flera socialdemokrater hävdade därtill att beredningens
bristande förslag getts för litet tid och att de behövde respit för ett fortsatt utredande.
I vänsterblockets berättelse var det tyngsta argumentet mot tidiga betyg att
barn inte förstod bedömningens innebörd och att den därför verkade direkt
hämmande för elevernas personliga och psykologiska utveckling och lärande.
Först i tonåren, omkring årskurs 8 eller 9, ansågs ungdomar kunna omfatta
betygsättningens logik. Att betygsätta skolbarn tidigare vore skadligt. Socialdemokraterna legitimerade därmed det rådande systemet med betygsättning från
grundskolans år 8 och 9 som de själva varit med att utforma.
Genomförandet av tidig bedömning hävdades också gå emot en samlad lärarkårs bättre vetande enligt vänsterblocket. Lärarkårens kollektiva kunskap
användes därmed som motivering för att motverka ett annat bedömningssystem än det man själv förespråkade. Det var intressant eftersom man på 1960talet hade framställt lärarkåren som subjektiv och förespråkare av föråldrade
bedömningstekniker som hindrade utvecklingen av en modern demokratisk
skola. Denna motivering var också förenlig med den skolpolitiska decentraliseringstendens som präglade 1990-talet och handlade om att bemyndiga lärarkåren och förlägga styrningsansvaret på den lokala skolan. Därför vore det en
historisk tillbakagång för svensk skola om lärarna utfärdade tidiga skriftliga
betyg och omdömen som fokuserade på elevens kunskaper i det förflutna.
Istället skulle man använda bedömningstekniker som syftade till att utveckla den enskilde eleven genom att blicka framåt och ta sikte på elevens framtida
utvecklingspotential. Den främsta framåtsyftande bedömningstekniken var
enligt socialdemokraterna de muntligt utformade utvecklingssamtalen. Lösningen var således att förstärka och arbeta vidare med ofta återkommande och
kontinuerliga utvecklingssamtal för att gagna den enskilde elevens personliga
utveckling och lärandeprocess. Det betraktades inte av vänsterblocket såsom
en utökad eller utvidgad bedömning av individen. Att syssla med skriftlig betygsättning i de tidiga elevåldrarna hörde således det förgångna till, var bakåtsträvande och en formell maktutövning riktad mot eleven med potentiellt skadlig inverkan på elevens psykologiska och mentala hälsa. Detta synsätt passade
också relativt väl in i tankarna om ett livslångt lärande som var framträdande i
skolpolitiken under början av 1990-talet. Med en ofta återkommande bedöm-
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ning genom informella och diffusa samtal menades man uppnå en mer dynamisk bedömningsteknik i vilken eleverna själva aktivt kunde delta.
De formella skriftliga bedömningsteknikerna däremot ansågs repressiva
och begränsande för eleven. Socialdemokraterna förordade på det sättet en
utvidgad och tilltagande bedömning av eleven i namn av samtalande bedömning för individuell personlighetsutveckling och lärande. Inget antyddes om att
det kunde innebära en utökad och utvidgad maktutövning riktad mot eleverna
genom att en muntlig bedömning opererade utifrån ett framtidsutblickande
och livslångt perspektiv. Det skulle förlänga och utvidga bedömningens omfattning åtminstone i tid. Troligen ansågs det vara en mer tilltalande form av
bedömning av mer naturlig, otydlig och formellt sett mindre av myndighetsutövande karaktär.
Den borgerliga regeringens berättelse omfattade både att enskilda informella och muntliga utvecklingssamtal kunde hållas med eleven samtidigt som mer
formella skriftliga omdömen kunde utfärdas redan ifrån tidigare skolåldrar.
Tydliga, skriftliga såväl som otydligare och diffusare bedömningstekniker föreslogs alltså. I 1990-talets decentraliseringsanda stod det målsmännen fritt att i
samråd med lärare komma överens om att efter behov använda dessa bedömningstekniker. Det var åtminstone inget som från centralt håll på riksnivå skulle
förbjudas i skolan.
Trots kritik mot det borgerliga förslaget och krav på fortsatt remissarbete
fattades beslut om det borgerliga betygssystemet i riksdagen. Regeringen formulerade tillsammans med ny demokrati en individualiserad bedömning som
förenade de olika positionerna och betygsförslagen i ett gemensamt system.
Kritiken av det relativa betygssystemet utgjorde grunden för motiveringen av
den nya bedömningen och förutsättningen för genomförandet eftersom en
partipolitisk bredd delade denna kritik. Förslaget införlivade även inrättandet
av enskilda muntliga utvecklingssamtal. Det var den bedömningsteknik som i
synnerhet socialdemokraterna hade föredragit. Det öppnade för möjligheten till
även deras accepterande av förslaget.
Det kunde även kombineras med en skriftligt utfärdad dokumentation med
fokus på den enskilde elevens skolgång, framsteg och problem redan från tidiga åldrar. Detta appellerade till näringslivets och andra samhällsföreträdares
krav på skolans tydligare fostran och upprättande av ordning och reda. På så
sätt föreföll det som om företrädare som ville införa betygsättning på uppförande också kunde identifiera positiva drag i det nya betygssystemet. Deras
krav på ett lättbegripligt, tydligt och formellt betyg i förhållande till Betygsberedningens förslag om fler betygssteg och diffusare formuleringar bidrog också
till att möjliggöra att det borgerliga förslaget förankrades i riksdagen. Innan
processen slutligen var över fick också den efter 1994 års riksdagsval tillträdande socialdemokratiska regeringen ytterligare möjlighet att sätt prägel på bedömningssystemet. De tillförde dock inte några större förändringar.
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Analysen ger vid handen att dessa nya maktinstrument behövde förhandlas
fram och politiskt anpassas till nya villkor under 1990-talet. Nya berättelser om
samhället och det förflutna, förändrade kunskaper och maktförhållanden mellan lärare och elever, mellan staten och individens roll och framtid konstrueras
kontinuerligt och skapades inte av sig själva.
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Kapitel 7
Stat, lärare och elev – berättelser om bedömningsmaktens omvandling
Inledning
Den här avhandlingen tar avstamp i debatten om gymnasieskolan under 1960talet. Gymnasiereformen 1964 blev en del i en berättelse om det moderna
samhället som konstruerades i skolpolitiken. Det handlade om att inkludera alla
ungdomar inom ett sammanhållet enhetligt utbildningssystem och om hur ett
modernt samhälle skulle utformas. Avhandlingen handlar inte om vad som
egentligen hände i och genom reformerna utan om den berättelse som konstruerades under tidsperioden. Hur betygsättningen skulle organiseras och statens reglering av förhållandet mellan lärare och elev var centrala berättelsemoment. Olika uppfattningar om bedömningsteknikernas innebörder och vetenskapliga grund kom där också till uttryck.
Förändringar av skolväsendet under den senare hälften av 1900-talet har i
tidigare forskning beskrivits som en övergång från traditionella och auktoritära
samhällsinstitutioner till ett modernt demokratiskt utbildningssystem med ledord som rationell skolbyråkrati, vetenskaplig objektivitet och tillvaratagandet av
den enskilde eleven. Det moderna gymnasiets historia har på detta sätt ramats
in en konsensusorienterad berättelse om samhällets demokratisering och individualisering. Den innehöll också betydande kopplingar mellan dåtidens skolpolitiska visioner och forskningen om skolans historia. Innebörderna i gymnasieskolans demokratisering och individualisering har lämnats relativt outforskade. Den här avhandlingen knyter an till ett konfliktorienterat maktperspektiv på
skolans historia som tidigare företrätts av forskare som Bengt Sandin, Christina
Florin, Lisbeth Lundahl, Jonas Qvarsebo och Thom Axelsson. De har förtjänstfull studerat de lägre och obligatoriska skolformerna. Det senare 1900talets gymnasiala skolformer har i mindre utsträckning analyserats.
Den här avhandlingen fokuserar på såväl förändringar som beständiga drag
i den moderna gymnasieskolan och förhållandet mellan statsmakt, lärare och
elev. Utgångspunkten har varit att synliggöra hur berättelser om den moderna
gymnasieskolans maktutövning konstrueras, vilket bidrar till att synliggöra en
ytterligare dimensioner av denna spännande historiska process.
I avhandlingen analyseras olika sätt att se på bedömningen av eleverna i
den nya demokratiska skolan. Utgångspunkten har varit de skolpolitiska diskussionerna under perioden 1960-1995 med särskilt fokus på betygsreformerna
1964 och 1991-1994. Debatterna om bedömning var införlivade i en större
diskussion om utbildningssystemets och samhällets förändring. Betygssystemet
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i ett socialt och politiskt sammanhang – det jag valt att kalla bedömningsmakten - har valts ut för att synliggöra förhållandet mellan statsmakten och lärarkåren och hur makten över lärare och elever skulle organiseras. På så sätt har
demokratiseringen och individualiseringen kunnat problematiseras. Studiens
källor är skolpolitiskt material, artiklar i dagstidningar och lärarpress.
I den politiska diskussionen framhävdes olika synsätt på elever och lärare
och deras inbördes förhållande. Det konkretiserades i frågan om vilka normer
för individualiteten hos elever respektive lärare som gjordes framträdande. Vidare lyftes bedömningssystem fram och hur det förhöll sig till elevernas yttre
beteende och kunskaper och hur de stod i relation till varandra under de två
reformperioderna. På så sätt har föreställningar om den moderne individen
som framställdes som den vedertagna ”sanningen” i tidsperiodernas berättelser
kunnat synliggöras.
Michel Foucaults samhällsanalys har använts för att särskilja olika berättelsemoment. Foucault har tolkat det moderna europeiska skolsystemets framväxt
som en effekt av nationalstatens förändrade maktutövning gentemot befolkningen. I ett sådant perspektiv har det moderna disciplineringssamhället beskrivits som ett system för ökad övervakning av den enskilde individen genom
förfinade disciplineringstekniker. Det svenska skolväsendets demokratisering
och individualisering under 1900-talet, kan även tolkas i ljuset av detta och
avhandlingen har genererat delvis andra tolkningsmönster än tidigare svensk
skolhistorisk forskning. I avhandlingen studeras hur statsmaktens förhållande
till individen, till lärare och elever förändras, och hur detta förhållande gestaltades. Maktförhållandet var uppbyggt på nya kunskaper via nya, gamla eller förändrade bedömningstekniker. Med nya expertgrupper följde också nya eller
omvandlade föreställningar om de individer som skolan skulle forma.
Den politiska visionen att inkludera hela den svenska ungdomsbefolkningen i en sammanhållen och enhetlig skolform var ambitionen med gymnasiereformen 1964. Därmed förespeglades också en förändring av relationen mellan
eleverna och lärarna. Det nya skulle löpa efter ett annat mönster för maktutövning än det tidigare exkluderande och parallella skolsystemets utestängningsmekanismer. Skolan skulle demokratiseras. Samtidigt skulle en tilltagande stor
del av svenska ungdomar inkluderas och göras till föremål för en examinerande
och bedömande makt. En sådan demokratisk vision innebar också att den bedömande maktutövningens objekt förändrades och utvidgades. I de politiska
diskussionerna konstruerades det moderna bedömningssystemet med bäring på
elevernas och lärarnas subjektivitet. Bedömningen var i det avseendet också
relaterad till förändrade uppfattningar om statsmaktens förhållande till befolkningen.
Diskussionerna gällde också frågor om hur bedömningen skulle vara organiserad; vem som skulle definiera och ansvara för bedömningen, vilka kvaliteter hos eleverna som skulle observeras samt vilka bedömningstekniker som var
mest lämpliga i ny demokratisk och vetenskapligt objektiv skola. I debatterna
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framfördes uppfattningar om hur eleverna skulle formas till moderna individer,
vilket också förändrades över tid. Förändringar av bedömningsformerna löpte
inte efter ett färdigt mönster utan var en del av en politisk förhandling där utgången inte var självklart given. Det förekom både att bedömningstekniker
avfärdades som orättvisa eller auktoritativa för att senare i den skolpolitiska
diskussionen beskrivas som föredömliga, samtidigt som andra tekniker uppfattades som oförändrat positiva. Sådana aspekter på den politiska dynamiken och
konflikter har inte varit framträdande i tidigare forskning eller hos Foucault.
Ett centralt inslag i debatten var tanken att reformera prov och betyg i syfte
att skapa moderna demokratiska elever och lärare genom att reglera deras inbördes maktförhållande. Det åskådliggjorde också olika synsätt på den enskilde
eleven. Demokratiseringen och individualiseringen av det gymnasiala skolväsendet aktualiserade därmed avhandlingens undersökningsproblem om förändringar i synen på statsmaktens disciplinerande och bedömande maktutövning;
den mellan statlig skolmyndighet och skola, skolan och den enskilde individen,
mellan lärare och elev. Krav på ett förändrat system för bedömning blev avgörande i berättelsen om skapandet av en modern, rättvis och demokratisk gymnasieskola på vetenskapligt objektiv grund. Detta framställdes som kungsvägen
i sextiotalets omvandling av de tidigare socialt och kulturellt exklusiva gymnasiala skolformerna.
Berättelsen om bedömning var också relaterad till de samhällsföreträdare
som yttrade sig och tog ställning i betygsfrågor. Genom att analysera de alternativa tolkningarna kastas också ljus över de uppfattningar om dåtidens samhälle och den önskade framtiden. Därmed kastas också ljus över vad som ansågs politiskt legitimt i dessa sammanhang och bland vilka samhällsföreträdare
det ägde giltighet samt vad som blev hegemoniskt och vad som inordnades i
eller uteslöts från berättelsen.
För att förstå ett betygssystem och olika sätt att se på bedömning behöver
detta också relateras till ett historiskt kulturellt sammanhang. Sextiotalets relativa betyg och dess innebörd definierades på olika sätt av olika samhällsföreträdare. De knöt på olika sätt an till berättelsemoment som bedömningens funktioner och vetenskapliga undersökningar. Även dessa kan problematiseras och
relativiseras. Olika vetenskapliga kunskaper ställdes emot varandra och användes för att motivera reformer och bevarande av gängse bedömningstekniker.
Avhandlingen omfattar även de kunskaper som togs i anspråk för att skapa
berättelsen om ett legitimt och illegitimt bedömningssystem. Bedömningens
förändring relaterades därför till de experter som sades garantera dess politiska
legitimitet och lämplighet till att ansvara för bedömningen. Också i det avseendet framställdes frågan om lärarnas och andra samhällsföreträdares roll i förhållande till eleverna som avgörande. Nedan diskuteras avhandlingens resultat
utifrån studiens utgångspunkter.
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Stat, lärare, elev - en berättelse om förändringens nödvändighet
Arkitekterna till berättelsen om bedömning i den moderna gymnasieskolan satt
i 1960 års gymnasieutredning. Andra samhällsföreträdare formulerade alternativa berättelsemoment i skolpolitiken. Under sextiotalet var diskussionen
främst begränsad till regerings- och riksdagsnivå, till liten del synlig i lärarpress
och endast undantagsvis i dagspressen. Diskussionen växte i omfattning ju
längre sextiotalet gick, för att successivt spridas till flera samhällsarenor under
1970-talet. Den fördes då även i dagspress, tidskrifter och debattböcker. Ett
ökat antal aktörer och debattarenor försvårade skapandet och upprätthållandet
av en gemensam berättelse.
Berättelsen bestod av två polariserade modeller för bedömning; en exkluderande och en inkluderande modell och kritiserade huvudsakligen dåtidens
gymnasium för att vara odemokratiskt och socialt orättvist. Det exkluderade
många ungdomar på grund av föråldrade organisationsformer och vetenskapligt bristande kunskaper. Det polariserade mönstret var en del av berättelsens
styrka och har fortlevt i diskussionen om betyg till in på 1990-talet, om än med
modifierade innebörder. Genom att berättelsen innehöll både det positiva och
det negativa underminerades eller försvårades möjligheten till att skapa en ny
berättelse.
Lärarkåren kritiserades för att bedöma eleverna subjektivt. Deras traditionella undervisningsideal baserat på kollektivism och moralism och ansågs
hämma den enskilde elevens utveckling. Lärarna uppfattades därmed som ett
hinder för nationens skola och formande av moderna individer. Istället skulle
ett modernt skolbyråkratiskt system byggas upp för värderingen och tillvaratagandet av den enskilde elevens förmågor och kunskaper. Bedömningen i gymnasiet skulle vara uppbyggd på ett omfattande, enhetligt, effektivt och rationellt
administrerat system av den statliga myndigheten. Berättelsen pekade på behovet av en förskjutning i ansvaret och tillsynen av bedömningen. Skolöverstyrelsen framställdes som yttersta garanten för förmedling av vetenskaplig kunskap,
saklighet och objektivitet i bedömningen av ett ökande antal gymnasieungdomar. Lärarprofessionens befogenheter fick därmed stå tillbaka för en tilltagande statlig skolbyråkrati och utgjorde en konfliktpunkt i berättelsen. Lärarkåren
presenterades som ett hinder för skolväsendets demokratisering och modernisering samtidigt som en förstärkt statlig skolbyråkrati ansågs vara dess lösning.
Under 1990-talet gick tankegångarna huvudsakligen i en annan riktning.
Tendensen var att i den statliga decentraliseringens namn förlägga ett större
ansvar för bedömningens utformning och utförande på lärarkåren. Samtidigt
avbördades statsmakten ett mer direkt ansvar för detsamma. Det beskrevs i
linje med nittiotalets förändrade styrsystem med kommunaliseringen av samhället och innebar en decentraliserad styrning gestaltad i lärarkårens ökade befogenheter. Berättelsen under 90-talet innehöll krav på förändring av statens
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förhållande till lärarna. Det innebar en mindre centralt detaljreglerad styrning
av den enskilde lärarens bedömningsmakt. I båda berättelsernas logik ställs
lärarkåren i centrum av det nationella skolsystemets bedömning. Vare sig det
handlar om synsättet att lärares inflytande över bedömningen ansågs vara alltför stort, som på sextiotalet, eller att lärares enskilda ansvar för betygsättningen
ansågs vara för begränsat som på nittiotalet. Lärarnas roll utgör ett återkommande tema som på olika sätt problematiserar lärarens förmågor, styrkor eller
tillkortakommanden.
I tidigare forskning har sextiotalets omvandling av skolväsendet i huvudsak
präglats av den statliga gymnasieutredningens tolkningsmönster. Skolhistoriska
förklaringar och den samtida skolpolitiken har likaledes visat stora likheter.
Innebörderna i berättelsemomenten på sextiotalet delades inte av alla. Förändring av gymnasieskolans bedömningssystem innebar en kamp om att få
beskriva moment som dåtidens och framtidens skolpolitiska verkligheter, problem och lösningar. Det fanns både vinnare och förlorare i skapandet av berättelsen om skolans omvandling. Lärarkårens version av berättelsen om sig själva
fick stryka på foten.
Den statliga Gymnasieutredningen berättelse innehöll moment med betydelse för maktrelationer i skolan; statsmakten skulle stärka styrningen av lärarna via Skolöverstyrelsen såväl som begränsa lärarnas förhållande till eleverna.
Det statliga inflytandet över lärarkåren skulle förstärkas genom en central reglering av bedömningens organisation. I demokratiseringens namn ansågs
maktutövningens former och den statliga administrationen av befolkningen
vara i behov av en sådan förändring. Det skulle ske genom en detaljstyrning av
lärarna från en förstärkt central skolmyndighet.
Lärarnas riksförbund motsatte sig att berättelsen beskrev Skolöverstyrelsen
som ensam garant för objektivitet med ökat ansvar för bedömningens utformning. Man hävdade att lärarkåren omyndigförklarades, att dess lärarerfarenheter
och kunskaper bedömdes som illegitima. Lärarnas berättelse handlade om att
gymnasieskolans kunskaper och kvalitet undergrävdes med denna byråkratiska
nyordning. En kamp om vems kunskaper och förmågor som ytterst sett ägde
giltighet blev tydlig i detta sammanhang. Den stod mellan den statliga myndighetens administration eller lärarkårens erfarenhet och yrkeskunskaper. Demokratiseringens innebörd var en begränsning av lärares autonomi gentemot
statsmakten och lärarnas subjektiva inflytande över eleverna. I sextiotalets berättelse behövdes den statliga styrningen av lärarkåren genom ett centralt reglerat system. På nittiotalet betonades statsmaktens decentralisering och pendeln
svängde tillbaka till lärares ökande ansvar och självständiga inflytande över
bedömningen.
Berättelsens förändring innebar ett delvis nytt förhållande till både lärare
och elever. Sextiotalets breddning innebar en förväntad ökning av antalet gymnasieelever som skulle införlivas i och bedömas i det enhetliga bedömningssystemet. Fler elever skulle bedömas på samma gång som varje enskild elev nu
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skulle sättas i det främsta rummet, på bekostnad av lärarnas befogenheter. Systemet utlovades att främja såväl lärares, elevers som samhällets sammanvägda
intressen. Alla elever och lärare, skulle hanteras efter samma enhetliga mönster
vilket innebar att eleverna inte längre skulle utsättas för enskilda lärares moraliskt präglade undervisningsdrill och subjektivt godtyckliga bedömningstekniker. Moderna demokratiska individer skulle formas genom att bedöma den
enskildes sakliga och intellektuella kunskaper. Det skulle inte löpa efter religiöst-moraliskt betingade beteendemönster och normer som dokumenterades
genom vitsord och uppförandebetyg. Därför behövde lärares sätt att bedöma
förändras. Den statliga skolmyndighetens förhållande till den enskilde individen, elev och lärare, skulle stå i fokus i större utsträckning än tidigare.
Förändringarna i berättelsen om skolans omvandling låter sig svårligen tolkas som enbart en berättelse om demokratisering av lärares inflytande över
betygsättningen. Det kanske framför allt innebar en förändring av vad hos individen som skulle bedömas samt vem som ansågs lämpligast att ansvara för
denna bedömning av individen. Att detta tolkas entydigt som i tidigare forskning som en demokratisering av skolans och lärarnas maktutövning förenklar
och skymmer en mer sammansatt bild.
Berättelsen innebar också att fler gymnasieelever blev föremål för den nationella skoladministrationen och betygsmässigt kategoriseras enligt ett färre
antal enhetliga betygsgrader. Det statliga bedömningsobjektet utvidgades, förenhetligades och omfattade alltfler ungdomar med det ökade antalet gymnasieungdomar. Statsmakten stärkte så sitt inflytande över fler elever på samma
gång som bedömningens panoptikon förändrades i vad hos eleverna som observerades. Berättelsen innehöll också ett argument för stärkt och vidgat statligt
inflytande över befolkningen; både lärare och elever i och genom den nya
gymnasieskolan.

Politiska processer och berättelsens förändring
Avhandlingen har visat hur berättelsen om skolans omvandling konstruerades
av den statliga 1960 års Gymnasieutredning. Genom skolpolitiska diskussioner
förankrades den hos riksdagspartierna och vann laga kraft genom riksdagens
beslut 1964. Genom en långdragen riksdagsprocess utmanövrerade socialdemokraterna de borgerliga företrädarnas alternativa berättelse med stöd från
folk- och centerpartister. Gymnasieutredningens två bedömningsmodeller gav
tydligt eko i vänsterblockets berättelse om ett samhälle och en framtid med
socioekonomisk rättvisa. Tanken om bedömningstekniker baserade på modern
vetenskap under en statligt administrerad central skolmyndighet förankrade
berättelsen. Trots att dessa moment i socialdemokraternas berättelse utmanades av högerblocket, så avfärdades kritiken som omodern, reaktionär och odemokratisk.
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I och med sextiotalets berättelse hade alternativa berättelsemoment uteslutits. Högerns samhällsvision, vetenskapliga rön och de bedömningstekniker
som förordades, definierades som omoderna. Riksdagens diskussion blev
mycket långdragen och beslut fattades mot delar av borgerlighetens uttalade
vilja. Både beslutet och processen kritiserades över partigränserna för att vara
både förhastad och i avsaknad av parlamentarisk förankring. Detta förhållande
har inte ägnats någon större uppmärksamhet i tidigare forskning. Där har reformen huvudsakligen framställts som snabb och väl genomförd med en på
förhand given utgång. Utgången var säkert given med tanke på de parlamentariska styrkeförhållandena, men historien rymmer komplikationer som belyser
de nya maktrelationerna i samhället.
Genom att också analysera de alternativa politiska uppfattningarna och
momenten har en fördjupad förståelse för denna förändrings politiska förutsättningar kunnat nås. Den tidigare forskningens historieskrivning har även
visat inslag av olika reformaktörers förslag att demokratisera skolan. Efterkrigstidens skolpolitiska demokratiseringsideal har införlivats i historieskrivningen.
Innebörden av denna demokratisering och individualisering är i ljuset av det
inte lika oproblematisk och självklar. Analysen visar på behovet av att kontextualisera perspektiven och förstå de skolhistoriska och politiska uppfattningarna som en viktig del av samtidens berättelser om samhället och skolväsendet.
Några år efter gymnasiereformbeslutet 1964 kritiserades den samhällsvision
och även berättelsen som hade motiverat den tidigare skolpolitiken. I skottgluggen ställdes också den centrala skolmyndigheten SÖ:s brister och det nyligen införda bedömningssystemets tekniker för att vara orättvisa. Denna diskussion var i Sverige inte isolerad utan sammanföll med en internationell samhällskritisk opinion mot ett kapitalistiskt samhälles orättvisor mellan världsdelar
och nationer, olika samhällsklasser och påtalade könsmässiga ojämlikheter för
vilket skolsystemen också ansågs bära skuld.
Med början under 1968-69 fördes betygsdiskussionen av fler samhällsaktörer och spreds till flera samhällsarenor. Den skolpolitiska diskussionens karaktär förändrades under nästföljande decennier. Särskilt stark blev dagspressdebatten, det vill säga på den debattarena som varit näst intill obefintlig under
början av sextiotalet. Debatten exploaterade de inre konflikter i den berättelse
som hade konstruerats under 1960-talet och blev inledningen på en två decennier lång process och uppgörelse med densamma. Förutsättningarna för diskussionen var i grunden förändrade.
1970- och 80-talets diskussion kan också relateras till att de parlamentariska
förutsättningarna förändrades. Från det att en etablerad socialdemokratisk regering suttit vid makten under 1960-talet, skiftade regeringsmakten ett flertal
gånger under åren som följde. Borgerliga regeringar avlöste varandra och regeringsbildningarna varierade mer än tidigare. Det rådde allt annat än politisk stabilitet och enighet i frågor om betyg och bedömning och en rad statliga utredningar tillsattes för att lösa betygsfrågan. Dessutom kritiserades Skolöverstyrel250

sens bedömning i flera statliga utredningar. Den kraftiga samhällsopinionens
spridning bidrog också till att underminera möjligheterna till att nå fram till att
konstruera en gemensam berättelse. Det försvårade för respektive regering att
samla sig och få med sig de kritiska opinionsrösterna i debatten. De många
regeringsbildningarna tog också intryck och hörsammade den omgivande samhällsdebatten på ett tydligare sätt än under sextiotalet.
I sjuttio- och åttiotalets skolpolitiska diskussion skönjdes alltjämt en radikal
och en konservativ position. Den häftiga kritiken mot sextiotalets berättelse var
ett centralt tema. Bedömningsteknikerna som moment kritiserades för orättvisa. Det vill säga samma kritik som riktades mot det absoluta betyget och motiverade sextiotalets betygsreform riktades så mot det relativa betyget. Det medförde ett ökat krav på individualiserade bedömningar. Det fanns alltså en kontinuitet i betoningen av berättelsen om viljan att skapa ett rättvist bedömningssystem. Men kritikerna ansåg att visionen inte kunde realiseras i den dåvarande
jämförande betygsformen. Det behövdes istället individualiserade bedömningar.
De radikala argumenten var för en betygsfri skola eller en reducering av
den skriftliga bedömningen och den konservativa talade för tydligare bedömning genom tidigare skriftliga betyg. Det gav eko åt Gymnasieutredningens
inkluderande och exkluderande bedömning, och fortlevde på detta sätt. Det
som var nytt och förenade positionerna under 1970- och 80-talet var en relativt
samfällig kritik mot det relativa systemets bedömningstekniker. Kritiken i berättelsen utgjorde en förutsättning och möjlighet för att en ny berättelse konstruerades under 1990-talet.
I början av 1990-talet aktualiserades betyg och bedömning återigen i skolpolitiken. Efter en lång politisk diskussion reformerades gymnasieskolan stegvis under åren mellan två regeringsskiften, mellan åren 1991 och 1994. En ny
berättelse konstruerades och var uppbyggd på moment som en decentraliserad
statlig styrning av samhället och skolan. Tidigare undervisningsformer, läroplaner och bedömningssystem ställdes nu i kontrast mot en lokalt utformad skola
med krav på en uttalad strävan efter individualisering. Det blev också tydligt i
diskussionerna som problematiserade bedömningsteknikerna.
1990 tillsatte den socialdemokratiska regeringen Betygsberedningen och Läroplanskommittén för att reformera gymnasieskolans system för bedömning
och utvärdering och skapa en läroplan för hela skolsystemet (Lpo94). Den socialdemokratiska regeringen betonade särskilt betygen och tonade ned sextiotalets behov av urvals- och sorteringstekniker. Istället argumenterades det för
alternativa bedömningstekniker för tillträde till högskoleutbildning genom
portfolio, inträdesprov och intervju. Argumentationen låg i linje med att skapa
en inkluderande bedömning och en breddad intagning till utbildningssystemet
precis som på 1960-talet. Däremot skulle det relativa betygets negativa effekter;
osund tävlan och konkurrens, åtgärdas. Detta moment vann dock ingen framgång utan den borgerliga regeringen omdefinierade de socialdemokratiska re251

formdirektiven 1991 och utformade tillsammans med ny demokrati berättelsen
som innehöll ett bedömningssystem med en bibehållen urvalsfunktion.
Berättelsens förändring under denna period hängde nära samman med olika synsätt på förhållandet mellan lärare och elev i fråga om bedömning.

Statsmaktens omgestaltning – lärare, elev och individualisering som berättelse
På 1960-talet förespråkades genom gymnasiereformen att en utvidgad statlig
skoladministration skulle tillvarata individens intresse för ökad utbildning. Då
skulle inte längre ett litet urval av elever nå gymnasial utbildning på grundval av
deras sociala och geografiska hemvist. Med en rationell skolbyråkrati baserad
på vetenskapligt objektiva kunskaper skulle ett sakligt och rättvist urval av elever uppnås. Enligt forskningsrön ansågs en större andel elever vara lämpliga
för gymnasiestudier och skulle därför tillvaratas utifrån samhällets efterfrågan
på gymnasieutbildad arbetskraft. Då skulle inte lärares subjektiva muntliga bedömningar grundade på gammalmodiga beteende- och moralkoder i tekniker
som ordningsbetyg lägga hinder i vägen. Moderna demokratiska individer skulle istället formas genom att traditionella utbildningsstrukturer avskaffades och
moderniserades. En förändring av lärarkårens subjektiva bedömning av eleverna framstod i denna berättelse som nödvändig för att tillvarata samhällets såväl
som varje individs intresse och val av utbildningsväg. Rättvisa skriftliga bedömningar under statliga skolinspektörers ansvar och kontroll skulle borga för
individens utveckling i gymnasieskolan.
De sextiotalsidéer om ett starkt samhälle och ett statligt centraliserat systembygge inom utbildning stod inte oemotsagda. Vid sextiotalets slut riktades
häftig kritik mot ett kapitalistiskt samhälle, den svenska statliga skolmyndigheten och skolans repressiva bedömning av eleverna. De bedömningstekniker
som förordades i sextiotalets berättelse kritiserades på 1970- och 80-talet för att
förstärka en sortering och exkludering. Det vill säga med samma grundmotiv
som det relativa betyget tidigare hade motiverats. Att lärare jämförde mellan
individer ansågs vara en kollektivistisk rest som orsakade orättvisa, osund konkurrens och stress för både elever och lärare. Politiska partier och samhällsföreträdare positionerade sig till denna kritik och debatterade jämförande bedömning. Socialdemokraterna gick emot berättelsen som de själva bidrog till
att konstruera på 1960-talet och ville reducera antalet differentierande betygssteg. Några ville avskaffa differentierade betygssteg helt och hållet på grund av
dess orättvisa. Socialdemokraterna föreslog också ett reducerat och enhetligt
samlingsbetyg i flera ämnen, så kallade blockbetyg i strävan att reducera de
negativa effekterna av lärares exkluderande bedömning av den enskilde eleven.
De politiska blocken stod enade om behovet av en individualisering så att
lärare skulle bedöma en elev utifrån specifikt uppställda kunskapsmål istället
för att jämföra nationens elevers intellekt. Den individualiserade bedömningen
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tillskrevs samtidigt olika innebörder. Betygsberedningen och den borgerliga
regeringen föreslog till exempel en utökad skriftlig bedömning av den enskilde
eleven utifrån ett sexgradigt bokstavsbetyg. Det blev också resultatet av betygsreformen 1994 som socialdemokraterna förvisso efter riksdagsvalet 1994 reducerade till ett 4-gradigt bokstavsbetyg. Det motiverades då som en viktig markering för att komma åt den sorterande och stigmatiserande differentieringen.
Variationer i individualiseringens innebörd uttrycktes av fackliga och professionella organisationer och statliga företrädare under 1990-talet. Många delade uppfattningen att den jämförande bedömningen av eleverna behövde reformeras. Den för nittiotalet nya myndigheten, Skolverket och Läroplanskommittén kritiserade Betygsberedningen för att ha en förlegad och statisk syn på
den individuella kunskapsutvecklingen. Skolverket försvarade också de nationella proven som en övervakande inspektion, allt för att garantera likvärdigheten och rättvisan i lärarnas bedömning. Skolverkets rikstäckande och enhetliga
ansvar för kontrollen av lärare och gymnasieelever ansågs därmed utmanade.
Det vann dock inte politiskt gehör eftersom man över partiblocken betonade
en kunskaps- och målrelaterad bedömning i en decentraliserad skola.
Lärarfacket LR delade Skolverkets kritik av den statligt tillsatta Betygsberedningens förslag som betonade lärares ansvar för att identifiera de sex olika
kunskapsnivåerna hos eleverna. Det stora antalet betygsgrader och att lärare
skulle identifiera kunskapsnivåerna menade man skapade en otydlighet och
ökade arbetsbördan för lärarkåren. Att fokus lades på kommunikationen av
betygssystemets innebörder till elever och föräldrar ansågs försvåra lärares pedagogiska arbete.
Tidigare lades tonvikt på att lärarna utfärdade betyg vid en nationellt enhetlig tidpunkt. Berättelsen under 1990-talet innebar att lärarna skulle utfärda betyg som en omedelbar återkoppling på den enskilde elevens skolprestationer
utan hänsyn till när de andra eleverna betygsattes. Det nya kursbetyget hade
inneburit slutet för lärares utfärdande av sammanfattande ämnesbetyg vid gemensamma tidpunkter. De individuella tidpunkterna för när lärarna skulle betygsätta sina elever var dock föremål för motstridiga uppfattningar. Genom att
sätta en mängd olika kursbetyg skulle den enskilde elevens kunskaper utvecklas
och dokumenteras, allt efter ett nytt pedagogiskt mönster. Genom snabb och
återkommande återkoppling skulle individen utvecklas i sin takt och efter de
egna förutsättningarna. Kritikerna ansåg dock att bedömningen av varje elev
därmed fragmentiserades genom att sammanställas i flera sidor långa betygsdokument. Det menades vara till skada för den enskilde elevens kunskapsutveckling och satte fokus på bedömning istället för på elevernas lärande och kunskap.
Den borgerliga regeringen föreslog att den individualiserade bedömningen
av den enskilde eleven skulle påbörjas tidigare. Ett förslag var att kunskapskontrollen och utvärderingen av varje elev startade i år 5 med den första skriftliga
betygsdokumentationen i år 7. Flera reformföreträdare betonade det positiva i
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att lärare satte formella skriftliga betyg i tidigare åldrar. Detta motiverades på
grundval av att betyg framför allt tillskrevs en pedagogisk och psykologisk motiverande innebörd. Tidigt utfärdade skriftliga betyg motiverades också utifrån
varje elevs juridiska rätt till utvärdering och behov av feedback i lärandeprocessen. Den starka motivationskraften ansågs det inte rättmätigt att ta ifrån den
enskilde eleven. Socialdemokraterna reagerade samtidigt häftigt mot att skriftligt betygsätta yngre barn på grund av att det riskerade att orsaka psykisk och
mental ohälsa.
Bland remissinstanser diskuterades också huruvida bedömningens individualisering skulle ske genom att vara formellt skriftlig eller mer informellt
muntlig. Kvartssamtalen blev då särskilt omtvistade. Denna utpräglat muntliga
bedömningsteknik fick hård kritik av arbetsgivarna i SAF. Att lärare gjorde
muntliga bedömningar genom dialog med elev och föräldrar hade föranlett
överpositiva omdömen och missförstånd. De skriftliga betygen ansågs då leda
till besvikelse eftersom de visade sig dåligt överensstämmande med otydliga
muntliga samtal. Kritikerna önskade därför skriftliga betyg och utvärdering av
mer formell karaktär. Det ansågs inte lämpligt att lärare bedömde en elev utifrån vaga och otydliga muntliga omdömen som formulerades i samtal och
samförstånd mellan lärare, elev och förälder.
En ytterligare aspekt av individualisering som diskuterades under nittiotalet
gällde efterfrågan på tekniker för lärare att bedöma och komma till rätta med
den enskilde elevens uppförande. Det framfördes som lösning på ett tilltagande
disciplinproblem bland elever. Att utvärdera elevernas personliga etik och moraliska uppförande diskuterades av ledamöter i Betygsberedningen och ett antal
riksdagspolitiker. Även om ordningsbetyget ansågs förlegat och negativt så
menade beredningen att lärare skulle använda en modernare och nyutvecklad
bedömningsteknik, genom dialog och samtal. På så sätt skulle läraren, eleven
och föräldern komma överens och enas kring en gemensam utvärdering av
elevens individuella kunskapsmässiga och personliga utveckling. Förebilden
hämtades från ett kyrkligt biktsamtal med inslag av bekännelse, förlåtelse, återlösning. Sådana bedömande samtal föreslogs vara obligatoriska och reglerade
konfliktlösningssamtal mellan elev och lärare två gånger per termin. Det skulle
komma till rätta med elevers bristande uppförande. Skolverket förkastade dock
även detta som ännu ett uttryck för en gammalmodig och religiöst-moralistiskt
präglad bedömningsteknik och en repressiv bestraffning till skada för individen.
Lärarnas Riksförbund motsatte sig denna samtalsteknik för utvärdering den
enskilde elevens beteende. Att institutionalisera en samtalsform för att reglera
elevbeteenden skulle endast betunga lärarna istället för att underlätta och vägleda deras hantering av elevers uppförande. Det var inte skriftliga omdömen
som en insamlad information om elevers personliga etiska utveckling i sig man
motsatte sig, utan den centralt formaliserade och byråkratiskt reglerade admi-
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nistrationen för att bedöma individen. Det riskerade att begränsa den enskilde
lärarens befogenheter och bedömningsförmåga.
Skolverket å sin sida uttryckte bekymmer över diskussionen om att bedöma
enskilda elevers beteende på ett, som de uttryckte, så gammalmodigt sätt.
Skolmyndighetens företrädare hävdade därmed sin ställning som bärare av
skolans modernisering, vilken ansågs hotad med de föreslagna bedömningsformerna. Samtidigt såg man en implicit konflikt mellan skolans två uppdrag;
elevens kunskapsutveckling och elevens personliga utveckling. Man hävdade
att lärares uppdrag var att utvärdera elevens faktiska kunskapsutveckling och
inte bedöma deras personliga uppförande, än mindre i religiösa, etiska och moraliska termer. Samtidigt insåg man att skolans uppdrag vilade på vissa grundläggande etiska värderingar och innebar att forma eleverna även i dessa avseenden. Risken var att detta belöningssystem åsidosatte det andra uppdraget
genom att eleven utvärderades alltför snävt. Skolverket ville därför skapa en
modell för att utvärdera elevens etiska värderingar, men erkände inte en bedömning i form av moraliska omdömen eller betygskriterier. Det ansågs återskapa ett förlegat auktoritärt lärarideal med en alltför stark maktposition gentemot eleverna. Istället föreslogs ömsesidigt överenskomna ordningsregler som
via muntliga samtal upprättades som ett slags kontrakt mellan lärare och elever.
Skolverkets positionering i diskussionen tolkar jag som ett sätt att förhålla sig
till en risk att bli uppfattad som traditionell och reaktionär.
Den berättelse som konstruerades under 1990-talet innebar att bedömningar av den enskilde eleven skulle grundas på ett kunskaps- och målrelaterat system för bedömning. Det byggde på ett synsätt i vilket den enskilde elevens
kunskapsutveckling stod i fokus och var insatt i en livslång lärandeprocess.
Detta motiverades med att det gamla betygssystemet hade orsakat en tilltagande konkurrens mellan eleverna om de höga betygen vilket begränsat individens
möjligheter. Den enskilde elevens studiesituation ansågs kännetecknad av ökad
press och personlig mental stress. Det nya individualiserade och målinriktade
betygssystemet ansågs kunna komma till rätta med denna kollektivt inriktade
rivalitet och psykiska press. Genom att förankra det nya systemet för bedömning som en utvärdering i en pedagogisk terminologi ansågs problemet kunna
lösas. Betygen begreppsliggjordes som pedagogiska instrument för elevens
individuella och livslånga utveckling och inte som en bedömande maktteknik
för lärares kontroll av elevens kunskap och beteende; det vill säga som ett
maktinstrument från ett förlegat och repressivt synsätt på eleven och skolan.
I linje med detta bidrog Skolverket till att betyg och bedömning framför allt
var viktigt för att examinera och utvärdera skolan och lärarnas undervisningskvalitet i en strävan att nå en individuell likvärdighet i undervisningen. Betygens innebörder omdefinierades därmed till att tydligare inbegripa även lärarkåren och skolan och inte längre enbart fokusera på den enskilde eleven. På så
sätt innehöll nittiotalets berättelse en förskjutning av bedömningsmaktens fokus. Från att tidigare ha ensidigt framställts som en lärarteknik för kontroll av
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eleven, vidgades bedömningen till att innebära en maktteknik som kunde användas mot såväl kommunen, skolan och lärarkåren.
I en foucaultansk terminologi handlar förändringar i berättelsen på sextiotalet om skapandet av moderna individer, eller subjekt. 864 En viktig del av det var
att den värderande och övervakande blicken riktades mot den enskildes intellektuella kunskaper för att kunna anses demokratisk och vetenskapligt vederhäftig. Individens skolprestation skulle jämföras med hela ungdomspopulationens riksgenomsnittliga värden och på så sätt garantera saklighet och vetenskaplig objektivitet. Den individualitet som premierades och sanktionerades
byggde på en enhetlig riksnorm som applicerades på en hel ungdomsgeneration. Den statliga disciplineringens fokus över tid kan i så måtto betraktas ha
flyttat ifrån lärares bedömning av den enskildes yttre kroppsliga beteende i
riktning inåt mot elevens kognitiva kunskaper och själsliga kapaciteter. Samtidigt skulle den enskilde elevens intellekt alltjämt ställas i relation till hela den
kollektiva ungdomsbefolkningens genomsnitt. Den förskjutningen av innebörden i bedömningens fokus, utgjorde en individualisering som förekom i diskussionerna redan under sextiotalet. Innan sextiotalet observerades ett färre antal
individer, deras kroppsliga hållning, moraliska uppförande och kunskapsinhämtning. Men sextiotalets nya gymnasieskola skulle övervaka och värdera
varje individs inre intellektuella kvaliteter olika aspekter. Olika individualiteter
gjordes alltså gällande som norm och individualiseringen kan tolkas både som
ett beständigt inslag och något föränderligt.
På 1990-talet omdefinierade berättelsen bedömningens innebörd till att företrädesvis vara ett pedagogiskt utvärderingsredskap på den enskildes faktiska
kunskapsnivå utifrån uppsatta mål. Den relaterades till bedömningens effekter
på undervisningen och den enskilde elevens aktiva kunskapande. I och med att
kritiken mot bedömningssystemets negativt sorterande och begränsande effekter tilltagit under 1970- och 1980-talet, hade fokus på individens framsteg i
lärandetermer och individuella kunskapsprocess ställts i förgrunden. Allting i
skolans undervisning skulle verka i den positiva riktningen och då kunde inte
teknikerna för betygsättning negativt inverka på eller äventyra det målet. Tvärtom så skulle bedömningen verka i samma riktning och understödja den individuella livslånga kunskapsutvecklingen.
Den individualiserade bedömningen i nittiotalets berättelse utvidgades och
framställdes som en decentraliserad bedömning vars yttersta ansvar och utförande låg på den enskilde läraren. Individen ställdes därmed i centrum, vare
sig det gällde läraren eller eleven. Det kontrasterades skarpt till den centralreglerade bedömningsapparat och statliga byråkratiska kontroll som lyftes fram i
sextiotalets berättelse. Det blev också en huvudmotivering till varför en tydligare och närmare koppling mellan undervisningen och bedömningsteknikerna
864
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motiverades. Det innebar att tydligare krav ställdes på att lärares undervisning
inriktades på specifika kunskapsmål och kunskapskriterier. Observation, bedömning och betygsättning av den enskilde eleven skulle därmed alltid finnas
med i varje litet moment av undervisningen och alla lärandesituationer. En
tydlig koppling mellan kunskapsmålen, betygsnivåerna och en konstant bedömning av lärandeprocessen påkallades. Allt inom ramen för undervisning
skulle tydligare synliggöra kunskapsmålen, bedömningsnivåer och införlivas i
utvärderingen av den enskilde elevens kunskapsprocess. Den individualiserade
bedömningen innebörd formulerades på så sätt som något konstant, kontinuerligt pågående och närmast allomfattande till sin karaktär.
Den enskilde elevens skolgång skulle inte betraktas som ett ändamål i sig,
utan ses från perspektivet på en ständigt pågående och livslång lärandeprocess.
Det ansågs också ha bäring på hur betygen och dokumentationen av elevens
kunskaper utformades. I namn av denna pedagogiska inramning vidgades bedömningens omfattning till att synliggöra också den enskilde elevens kunskapsprocess som ett livslångt och ständigt pågående projekt utan ett givet slut.
Till förlängningen av bedömningens tidsperspektiv knöts dessutom tanken
att eleverna ansågs behöva vara aktiva parter i bedömningen av sig själva. Det
var inte längre enbart den myndighetsutövande läraren som skulle bedöma den
enskilde eleven. Betygsättningen spreds ut i tid, var inte längre centralt sammanhållen och enhetlig för alla elever utan individuellt anpassad efter de specifika val av kurser en elev själva hade gjort. Detta innebar också att den decentraliserade bedömningen kunde uppfattas som mer diffus, otydlig och utspridd.
Den skulle spridas till eleven som skulle bidra till en ökad självbedömning.
Ett foucaultanskt perspektiv på hur disciplineringen av individer gestaltas
belyser därför viktiga delar i berättelserna. Den övergripande tolkningsramen i
tidigare forskning om demokratisering och individualisering kan också förstås
som förändring i disciplineringsmönster. Teknikerna för bedömning och betygsättning synliggjorde och dresserade den yttre, synliga kroppsliga hållningen
och uppförandet. I och med gymnasiereformen 1964 tog berättelsen om bedömning sikte på att mer specifikt och avgränsat sätt disciplinera elevernas
inre, osynliga och intellektuella kvaliteter för att grundlägga elevens mentala
dispositioner. Det handlade exempelvis om att den enskilde eleven inhämtade
specifika skolkunskaper och internaliserade värden genom en bedömning av ett
självständigt och kritiskt sätt att tänka. Foucault ska ha betonat att det på sikt
också lade grunden till att bedömningen blev mer osynlig och otydlig, vilket
kan kontrasteras mot dess uttalade syfte om saklighet, objektivitet och likvärdighet.
Vidare fick även aspekter som den moraliskt inbäddade bedömningen av
elevernas ordning stå tillbaka. Det innebar att de formella betygsdokumenten
inte skulle premiera eller utmäta sanktioner mot eleven genom att informera
föräldrar och samhällets avnämare om ett individuellt moraliskt beteende. Den
typen av bedömningar framstod som tillhörande det historiskt förflutna. Det
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var ett förlegat och repressivt disciplineringsmönster. Samtidigt som denna
bedömningsteknik framställdes som föråldrad var inte diskussionen om bedömning av uppförande och yttre beteende inaktuell. Det var snarare de skriftliga formerna för bedömning av beteende som kritikerna motsatte sig. Däremot beskrevs behovet av utvärdering och samtal om den individuella och
personliga utvecklingen som centralt, vilket snarare förstärkte det moraliska
inslaget genom att vara osynligt.
I Foucaults historieskrivning har den disciplinära maktens omvandling gått
från en bedömande disciplinering av elevernas kroppsliga hållning och beteende i riktning mot den enskilde elevens inre mentala kvaliteter. Disciplineringen
av eleverna blev inte riktigt så ensidigt inriktad på det inre utan diskussionen
om att lärare skulle iaktta och utfärda ordningsbetyg på eleverna återkom alltjämt på nittiotalet. Därtill togs denna bedömning av uppförande åter i bruk i
någon kommun under 2000-talet. Den tekniken för bedömning hade inte normativ status i 1960-talets berättelse, men ökade i legitimitet på 1990-talet.
Diskussionen om elevernas disciplin och frågan om att skriftligen dokumentera elevernas beteende genom ordningsbetyg återkom således med större
kraft under 1990- och 2000-talet. Det var i synnerhet i samband med diskussioner om att skapa en gemensam värdegrund och betoningen på etiska ställningstaganden som dessa bedömningar återigen ansågs legitima. Denna förändring ligger också i linje med kritiken mot det konsensusorienterade perspektivet på skolans och bedömningens historia som jag menar att exempelvis Richardsson och Marklund företräder. 865 Men även ett strikt foucaultanskt mönster är för entydigt för att beskriva bedömningsmaktens omvandling. Den mer
sammansatta bild som några kritiska skolhistoriska studier pekat på i tidigare
forskning omfattar bättre 1990-talets komplexa berättelse om bedömningssystemets olika innebörder. 866

Nutida diskussioner i historiskt ljus
Avhandlingens resultat ger inte blott en historiskt intressant kontrast till diskussionen om en tingens ordning för betyg. Resonemangen aktualiserar frågor
som återkommer i den samhälleliga och politiska diskussionen och bidrar så
med en kritisk blick på bedömning även i nutid.
De nationella undersökningarna om betyg och bedömning tycks ha ökat i
intresse. Internationella statistiska mätningar är numera stående inslag i natio865
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nell och lokal skolpolitik. Med flera statliga utredningar och återkommande
debatter tycks inte en större samsyn eller klargöranden mellan olika uppfattningar om bedömning ha uppnåtts. Sjuttiotalets politiska betygsdiskussion var
en följetong av utredningar och rapporter som inte resulterade i en större samsyn om betygens utformning. Bedömningens betydelse för skolan betraktas
idag snarare utifrån ännu fler perspektiv och tillskrivs nya innebörder. Bedömning sker på en rad olika nivåer och rymmer alltfler aspekter. Ökad kunskapsspridning om bedömning har dock inte nödvändigtvis grundlagt en enhetlig
samhällsopinion. Viljan att öka kunskapen om bedömning, att förändra och
förädla bedömningsteknikerna i skolutvecklingssyfte, fortsätter att vara en bärande tanke i forskning och skolpolitik på 2000-talet. (Se bland annat Lundahls
studie. 867 ) Debatten inför riksdagsvalet 2006 och den nuvarande borgerliga
regeringens nya gymnasium (GY11) är ett exempel på att bedömningen tillmäts
stor, om inte större, betydelse för att forma vad nationella politiker och tjänstemän bedömer vara en skola i världsklass.
Betyg och bedömning omfattar idag aspekter som utvärdering av kommuners skolpolitik, måluppfyllelse för hela skolor och kvalitetsmått på lärarkårens
undervisning och rektorers ledning. Floran av innebörder som knutits till diskussionen om betyg har tilltagit. Ett förslag är till exempel att låta eleverna betygsätta sina lärare som exempelvis Malmö kommun lagt fram (även om det
också har framförts tidigare i betygsdiskussioner). En berättelse som innehåller
sådana bedömningstekniker kan med fog sägas vara uppochnervända världen i
jämförelse med den centraliserade statsmaktens betygssystem som lärare skulle
administrera på femtio- och sextiotalet. Bedömningen tilltagande betydelse i
vår tid ligger väl i linje med Foucaults perspektiv på hur bedömningsmakten
förändras genom att spridas ut och omfatta fler aspekter av elevers och lärares
vardag. Avhandlingen visar att skolans och bedömningssystemens demokratisering inte är entydigt förenlig med det konsensusperspektiv som har företrätts
i exempelvis Richardssons och Marklunds studier. 868
I avhandlingen har jag visat hur diskussionerna om betygsättning tog verklig fart i svensk skolpolitik samtidigt med sextiotalets uppbyggnad av det enhetliga skolsystemet. Därmed följde en vidgad kunskapsspridning om bedömningens innebörder. Ett resultat av det var att lärares undervisningsvillkor, eller
pedagogiska arbete för att tala i nittiotalstermer, förändrades. I demokratiseringens namn eftersträvades att lärares bedömningsmakt över elever skulle
reduceras genom att synliggöras som likvärdig snarare än rättvis. Om likvärdighet borgar för mindre negativ maktutövning låter jag dock vara osagt. Bedöm867

Lundahl, Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och
senmodern skola, (2006) Stockholm,
868
Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, (2004) Lund, s
131-133; 140; 235. Marklund, Skolsverige 1950-1975 Del 2 Försöksverksamheten, (1982)
Stockholm, s 157-159.

259

ning utgör alltjämt en central dimension av maktförhållandet mellan staten och
lärare och har betydelse för relationen lärare och elev. Avhandlingen har även
visat att det är en beständig tematik i undersökningsperioden.
Uppfattningar om lärarkårens brister och krav på deras ökade ansvar har
under 2000-talet varit ett återkommande tema. I den politiska retoriken har
detta motiverat förändring mer än en gång. Den föreslagna nya lärarutbildningen 2009 är bara ett samtida exempel på en reformlogik som problematiserar
lärarkåren och återigen fått motivera skolans och utbildningssystemets omvandling. Logiken är slående lik berättelsen på sextiotalet. Berättelserna om
statsmaktens förhållande till både lärare och elever rymmer således både föränderliga och konstanta inslag.
På sextiotalet framhölls till exempel att ett statligt centraliserat systembygge
med ett objektivt och sakligt betyg skulle bidra till en rättvis sortering mellan
elever inför yrkes- och studieval. Det motiverade även ett ökat tillvaratagande
av den enskilde elevens intresse och kunnande via en centralstyrd lärarkårs
utvidgade bedömning. Med företrädesvis skriftliga bedömningstekniker skulle
staten garantera en meritokratiskt uppbyggd genomskinlighet och rättvisa i
skolans systematiska och enhetliga bedömning av eleven. Idag efterfrågas inte
sällan en förstatligad skola och krav på centralisering av regelverket för lärarkårens bedömningar. I många fall föranlett av en antagen brist hos lärarkårens
förmåga till att bedöma eleverna. Däri syns tydliga likheter med de tankar som
framfördes invid 1964 års gymnasiereform. Det är intressant att det i vissa fall
är företrädare för lärarkåren som åberopar ett centraliserat förstatligande av
skolan i motsats till sextiotalets lärarkritik mot en centralreglering av bedömningsmakten. I dag åberopas en centralisering av bedömningen bland annat i
syfte att höja lärarnas status samtidigt som det finns nya inslag införlivade i
dessa synsätt.
I berättelsen som konstruerades i diskussionen på 1990-talet anlades framför allt ett decentraliserat pedagogiskt perspektiv på betyg och bedömning. Det
kan också beskrivas som att makten döljs eller maskeras, en bedömningsmaktens ”pedagogisering” för att tala med DePaepe. 869 1990-talets fokus på bedömningens effekter på undervisningen medförde tankar om att bedömningen
skulle tydliggöras och så befrias från negativt styrande konsekvenser. Därmed
förefaller bedömningen också ha utvidgats i betydelsen att den rekommenderades att genomsyra alltmer av skolans verksamhet och undervisning. I en strävan att bli kvitt den samhällskritiska opinionen mot skolans och lärarkårens
bedömande myndighetsutövning synes bedömningen ha breddats och tilltagit i
omfattning. Det synes värt att fundera vidare kring om detta som oplanerade
effekter av den demokratiseringssträvan som tog fart på sextiotalet. Att bedömningen ökar som en oanad och oplanerad effekt av en strävan att demo869
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kratisera bedömningen understryker också Qvarsebos och Axelssons studier
om enhetsskolans framväxt som en diskursiv process och kompromiss. Det vill
säga en historisk förändring som inte kan enbart reduceras till aktörers intentioner. 870
Det tycks också ha inneburit att bedömning inte längre kan anses äga samma legitimitet som en makt- eller kontrollteknik riktad mot elever. Kritiken
mot betyg under sextiotalet skulle i det hänseendet vara en inledning på en
strävan att omvandla bedömning till något som först och främst skulle förstås i
kunskaps- och lärandetermer, men som också bidragit till att i väsentliga delar
skymma en kontrollerande maktutövning genom att bedöma och utvärdera
både elever och lärare.
På 90-talet begreppsliggjordes bedömning också som en individuell pedagogisk erfarenhet, vilket tycks ha inneburit att denna skolans maktutövning
gentemot elever gavs en annan skepnad än tidigare. Betygsättningen började
beskrivas mer som pedagogiska lärtillfällen, pedagogiska redskap och individuella erfarenheter i den livslånga lärandeprocessen. Därmed trädde den tjänstemannamässiga myndighetsutövningen och styrande, sorterande maktaspekten i
bakgrunden till fördel för efterfrågan på elevens egna och aktiva deltagande i
en självbedömning.
Med denna pedagogisering av bedömningen har elevens ökade delaktighet i
sin egen bedömning också tydligt framhävts. Enligt Foucaults analyser ligger
detta väl i linje med formandet av det moderna subjektet genom ökade krav på
en självstyrning. Det vill säga en modern individ som själv bidrar till och aktivt
deltar i bedömningen av sig själv. Bedömningen som en maktteknik uppfattas
då vara mer legitimt förankrad och mer oomstridd om den bedömda individens personliga deltagande kan garanteras.
I fråga om maktutövning är det ingen självklarhet att betrakta det som en
reducering av styrningen och maktutövningen eller en minskning av negativa
kontrollformer. Som individ kan ett självsanktionerat bedömningsmönster i
själva verket vara svårare att ifrågasätta, förhålla sig till och rent av identifiera
för både lärare, elever och föräldrar. Möjligen finns också en risk att ansvaret
för myndighetsutövningen tonas ned för officiella myndighetsutövare som
lärare och skolmyndigheter och förläggs till individen själv. I det avseendet
kanske bedömningen styrande dimension för individen till och med ökar. För
en individ ska inte enbart acceptera skolans och lärarens betyg, utan nu själv
aktivt bidra till bedömningen av sig själv. Vem motsätter sig ett betyg som man
själv varit med och grundlagt genom självskattningar, muntliga samtal och
överenskommelser.
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Att beakta i det avseendet är att vare sig det är nya eller gamla språkliga benämningar som används för att begreppsliggöra betyg och bedömning så hjälper det oss inte med nödvändighet att lösa alla problem med skolans maktutövningstekniker. Däremot kan alternativa perspektiv och begrepp hjälpa oss att
kritiskt perspektivera och se saker i ett annat ljus, vilket jag också hoppats ha
uppnått med denna avhandling.
I dagens diskussioner om skolan framstår demokratisering och individualisering som absoluta nyckelord i beskrivningen av skolans värdegrundsarbete. I
det sammanhanget är det viktigt att se att individualisering är något av ett signum för hela det moderna skolsystemets framväxt och inte nödvändigtvis en
unik karaktäristik på nittiotalets eller tjugohundratalets skola. Avhandlingen
visar hur demokratiseringens och individualiseringens innebörder förändras
och för att bli begripliga behöver de också sättas in i specifika historiska och
kulturella sammanhang.
Dagens betoning på skolans behov av demokratisering och individualisering bör också ses i detta ljus. Dessa uttryck kanske egentligen säger mer om
oss själva, vår tids samhälle och värderingar än att vara en absolut och uttömmande beskrivning på utvecklingen i den svenska skolan. Demokratisering,
individualisering och bedömning har åtminstone en längre historia än att vara
fenomen som uppstod på 1990-talet.
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Summary
The Power of Examination - Narratives about State,
Teacher and Pupil, 1960-1995
In 1964, the Swedish parliament took the decisive step in reforming all upper
secondary schools into one integrated organizational unit (gymnasium). This
reform was imbedded in a narrative of including all youth within a uniform,
homogenous and democratic school system. In the political debate the transformation of grading was discussed as a crucial step in overcoming the old
traditional and socially exclusive school forms. In light of this political project
various questions and stances on evaluation techniques like entrance tests,
grading, questionaires and examination came to the fore. Reformers envisioned
a new upper secondary education with a homogenous, rational, efficient and
socially equal system of evaluation. The dominant political vision was to create
a new secondary school system for all youth irrespective of class, gender and
geographic differences founded on a modern democratic and scientific administration. The different outlooks and rival positions competed and struggled
over how to define and accomplish this vision of a modern school system.
This thesis explores changes in how evaluation and examination was conceptualized in relation to the changes in the grading system between 1960 and
1995 in light of the merging of the comprehensive and integrated upper secondary schools. The thesis takes its’ point of departure in the various political
narratives that was constructed during the time period studied. The main objective is to trace and interpret the changes in the narrative of evaluation
around the reforms of 1964 and the 1991-94 throughout the process of democratization and individualization of the school system. Special attention is
therefore given to struggle over the meaning constructions of the formation of
different techniques of evaluation and examination that surfaced around these
two reforms.
Evaluation in this study has been defined in broad terms and included numerous techniques like grading, assessments, testing, questioning and examination procedures that engaged debaters. Evaluation is understood as a historically and culturally contingent phenomenon under constant definitions and
conditioned by its specific historical contexts. The views on the manifold
forms of evaluation and changes thereof are here understood as part of an
ongoing negotiation process and struggle over the narrative with a focus on
disciplinary power administration and the relation between state, teacher and
pupil with adherent techniques of examination and grading.
Methodologically the analysis has been conducted on a textlevel of the
formal political arena within the Swedish parliament, the political preceedings
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and adherent societal debates in daily press and a teacher periodical. Professional experts, representatives of labour unions, state authorities and bureaucracy, employers, teachers and pupils organisations thus engaged in the formation of the upper secondary school’s grading system by these contributions.
The changes of the Swedish school system in the 1900’s has in previous research largely been set up within an explanatory framework interpreting this
process as a shift from a premodern and traditionally ordered society to a
modern democratic and scientific society and school system. These are oftentimes woven around themes of overarching societal processes such as industrialization, modernization, democratization and individualization. This exemplify
a tendency to a consensus form of history writing characterized by an increasing light of civilization and democratization formed by perspectives out of the
present.
One less explored aspect is related to questions regarding the perspectives
of democratization and individualization in constituting power relations between the State and individual, teacher and pupil, and norms of individuality
within school. With the expansion of the modern mass educational system in
the 1900’s followed notions of a modern autonomous individual and the individual’s free choice of education. This contains a change in views from a relatively exclusionary dual track and parallel schooling system for the elite, to an
inclusionary integrated system for all youth and is of great importance to an
understanding of the historical changes related to democratization and individualization.
Recent studies on the subject have been done by researchers who have actively been engaged in school reforms as politicians or pedagogical researchers
within different governmental and bureaucratic investigations. The codependent relation between research and politics has coloured the historical
narratives in interests, questions, perspectives as well as the results of the research. A primary focus has been on the post-war years development of the
compulsory school overshadowing the reforms of upper secondary school.
Certain traces of a politically normative stance can also be identified. The historical perspectives bear significant marks of naturalizing, democratization and
individualization with significant points of conflict missing (”whig interpretations of history”). Alternative interpretations also reveal crucial aspects and
calls for further empirical and analytical studies.
Accordingly this thesis draws from the theoretical framework of Michel
Foucault and notions of the administration of population through modern
disciplinary power techniques. The discussions of various techniques of examination and grading has been studied from the perspective of hierarchical observation and mechanisms of surveillance in operation as vital parts in shaping
normalizing ideals of pupil and teacher individuality in upper secondary
schools.
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Foucault viewed the growth of the modern national state as changes in
power relations and administration of populations. The historical epochs followed different patterns of control over the population and can be summed up
in the feudal sovereign rule of violent, repressive and prohibiting force being
transformed into a modern form of discipline of every single individual. All
accomplished through refined techniques of bio-power directed towards the
internal psyche or the human soul. As evaluation and grading implies observing, examining and ranking of pupils, these instruments are relevant as to how
norms of pupil and teacher individualities are conceptualized. Political controversies between 1960-1995 came to focus on what qualities should be graded
in upper secondary schools; pupils behaviour, morals, knowledge or skills. On
the account of this an analysis of the meaning constructions and struggles over
power relations in and around different evaluation techniques is called for.
This is also related to the changes in how the state viewed the organization of
the school and the seemingly constant practice of teachers evaluation of pupils
and pupil behaviour.
This thesis explores the political and societal debate on the systems of pupil
evaluation surrounding the upper secondary school reforms in 1964 and 19911994. The study aims at understanding changes in the views and notions of
evaluation as a part of a political struggle over the exercise of power in narration directed towards both pupils and teachers in the new democratic and homogenous school system. Central to this study then is to analyze the specific
logics and techniques of administrating pupils in the narratives constructed in
the political discussions around the reforms, i.e. how pupils are viewed, valued
and handled, and how that is related to different notions of individuality and
disciplinary techniques as well as by whom this is expressed.
The overarching purpose can be summed up in the following questions:
What views on pupil evaluation came to the fore in debates on the modern
democratic upper secondary school? What narratives were constructed in the
modern school system about democratization? What grading techniques and
order of evaluation was given political legitimacy in the narratives that were
constructed in different historical and cultural contexts? What were the specific
historical and cultural conditions out of which certain forms and norms of
power technologies emanated? What reasons were given and by whom were
the narratives reckoned legitimate and illegitimate? How can these narratives
about political debates and struggles be understood? This study served to answer these overarching questions.

A narrative about evaluation is constructed
Various political narratives surfaced around the reform of evaluation and grading in upper secondary schools. These issues became important and gave rise
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to debate among politicians, school bureaucrats, labour unions, teachers and
professional experts.
In 1960 the Swedish government commissioned a reform committee to investigate and plan for a reform. A narrative was constructed about a homogenous and socially equal education aiming at creating a modern and democratized school based on scientific knowledge with a pedagogy for enhancing
greater individual pupil autonomy. The reform proposal criticized the old upper secondary schools. Before the parliament reached a decision, a lengthy and
extensive referral discussion and parliamentary debate took place. This highlighted political struggle over evaluation.
The ideologically conservative right wing parties opposed a fair amount of
the committee proposition. Particularly the right (högerpartiet) mobilized a
narrative defending the existing order of examination arguing for preserving a
high standard and quality of education of the existing system of examination.
The proposed change of the examination mechanisms would open up for immature and nonqualified pupil with appurtenant problems of increasing problems of discipline and disorder, detention and growing number of pupils not
graduating.
On the other political end a narrative of an democratic and pedagogically
progressive upper secondary school was articulated by Social Democrats Olof
Palme, Alva Myrdal and Stellan Arvidsson. They formed the parliamentary
debate in many ways in seeking to attain social equality and a democratic society through this reform. To that end all traditional, excluding and elitist elements were to be abolished. Formal grade levels for entrance, obstacles like
detention procedures for pupils with low grades, final examination techniques.
This also included knowledge control and surveillance of final exams performed by censors from universities and work life. These Social Democratic
visionaries succeeded in legitimating their political narrative in spite of the political left and right resistance. The radical Communist Party wanted to take out
school grades completely, but were unable to steer the political agenda in that
direction. Although Alva Myrdal agreed on some communist ideas, she admitted that school grades would in due time become superfluous in the near future. The narrative of the Social Democrats and allies combining a visionary
and realist ideal succeeded in the parliament. This was all in spite of a prevalent
consensus among representatives from both left and right wing, about how
hectic, forced and extremely hard pressed the parliamentary decision procedure
had been. The decision was finally reached in support of the narrative of the
reform committe and the chief of the Ministry of Education, Ragnar Edenman.
The Social Democratic Party with support from the Liberals (folkpartiet
and centerpartiet) reached a reform decision due to their rather explicit strategy
to marginalize the Right (högerpartiet), steering them into a rhetorical dead end
as a reactionary, outlandish and completely outdated proposition. The reform
criticism was through the narrative set forth as an impossible route for a mod266

ernized and democratic school system. Another narrative element used to dismiss the political opponents from the conservative right was the National
Board of Education (Skolöverstyrelsen). The narrative included a strong centralized state administration organized through a bureaucracy in the National
Board to guarantee a well balanced, neutral and scientifically objective system
of examination.
The winners in formulating a narrative for the reform were chief of the
Ministry of Education and Social Democrat Ragnar Edenman, the reform
commission and the Social Democratic government. Concerning questions of
power and responsibility of evaluation, the National Board of Education got
the best of it. This included a formal right to produce and regulate a new nation wide, standardized test for all pupils, the organization of a new profession
of school inspectors under the National Board of Education. The relation between the National Board and the teacher corps (LR) was formulated as an
increased influence of the National Board of Education over the traditional
organisation, teaching, examination, inspection and grading of schools and
pupils. To a large degree this was to the advantage of the National Board of
Education.
The former examination system with oral exams and written tests, grading
and final examinations rituals was narrated as problems and triggered political
and professional controversy. Oral and written tests at the end of the semester
as well as the pupil hearings in front of teacher and censors needed to be abolished. This was motivated by injustices and differences in censors and teachers
evaluation that were deemed to vary with every examination situation and different schools depending on the personal quality and character of the teachers
and censors. All the more these examination techniques were considered inefficient in that they spread out over the valuable teaching time. A modern
school was supposedly focused on individualized teaching practices and objective knowledge attainment instead of collective and oral drill exercises. The
examination situation was also considered strained and stressful to the pupil
already burdened by the authoritarian presence of teachers and censors as well
as the extent of these examination days. Psychologically and pedagogically this
was very unsatisfying and caused lower school achievement levels for many
pupils.
The various forms of testing pupil’s knowledge were considered problematic to the reformers. The tests were issued too sporadically by teachers. Unprepared and unplanned test was considered a threat against the reform committee’s scientific ideal, with a strong desire to guarantee and attain objectivity
in teaching, testing and evaluation. The committee meant that this revealed a
lack of discernment and sound judgment in the teacher corps. Furthermore
teachers in modern schools were expected to use the valuable teaching time
more efficient than wasting it on oral questionings and exercises. Pupils could
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be held responsible for this kind of knowledge appropriation through oral repetitive drill on their own as homework.
The reformer’s criticism against the established system of knowledge testing was also directed towards the disciplining of bodily aspects. Questionings
often took place on a daily basis as a predominant element issued and performed in public, in front of the teacher as well as classmates. Oral questioning
suffered from severe pedagogical as well as psychological flaws. Oral testing
techniques were associated with poor teacher judgement and a sense of subjective tendency contrary to reform ideals of scientific objectivity. Knowledge
testing techniques were deemed ineffective as only a few questions could be
given every individual. This was for the disadvantage of both teacher and pupil.
These orally performed tests produced poor information about every pupil. At
the same time the pupils did not effectively acquire enough objective knowledge. The reformer aimed at guiding and supporting both teachers and pupils
to a more efficient pedagogical teaching program, according to which the public aspect of teachers’ control of the pupil was considered an unpleasant mental
experience. In this respect written, pre-announced and prepared for tests were
superior in scientific objectivity, pedagogy and efficient organisational shape,
enabling teachers to a greater extent objectively observe and test pupils on
larger amounts of attained knowledge. This arrangement was deemed necessary
as the number of pupils were to increase dramatically within the new examination system.
A presumed risk of increased teacher subjectiveness was also thought to
hinder both teachers carrying out a modern teaching profession and burdening
the entire class of individuals in their knowledge apprehension. Modern teaching and knowledge control had to be more time efficient, individualistic in
practice and less a corporate phenomenon.
Corporate oral drill exercises of facts was claimed an outdated way of
teaching and appropriating knowledge for modern individuals. The exceeding
personal emotional strain on pupils threatened the reformers value of pupils
own responsibility for verbal repetitive knowledge drill. The reformers’ ideal
were written and formal forms of testing and examination as far as scientific
objectivity, time and organisational management and individualized pedagogy
were concerned. This ideal was expressed in regard to grades with written numeric marks instead of older grades originating from oral assessments issued in
letters. This highlighted a characteristically strong belief in scientific mathematic objectivity and possibilities of counting and comparing pupils knowledge levels in numbers in the sixties. This also countered traditional ideals of
granting personal teacher freedom and subjectiveness in their performed oral
judgements.
The narrative built up around the 1964 reform replaced the old absolute
system for new relative grading which evaluated all pupils through a state centralized evaluation system. This included a standardized test form for all pupils
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that compared and graded them on a national level. These knowledge testing
techniques were issued for the entire pupil cohort on the same day in all of the
nation in the name of equality and objectivity. The construction was according
to the pattern of the mathematician Gauss’ arithmetic normal curve, in which
an entire national pupil cohort was categorized by the level of their ranking
grades between 1-5, in each subject. Grades were then distributed according to
a standardized percentage rate and typed down on the diplomas and handed
out to every single individual.
The narrative included suggestions of the former grades being reduced
from 7 different marks to 5, and grades on conduct and behaviour to be abolished from the pupil diplomas. Altogether this exemplified the reform aspiration for a nationwide homogenized grading administration of pupils, based on
a reduced number of ranking categories. A larger portion of pupils than earlier
in the century were estimated to be normally talented and receive grades within
the normal group of the median grade 3. This brought normality and deviance
within the national pupil cohort to light, deviance of over talented or under
talented. In accordance with this ideal every teaching subject was given equal
weight and distributed in relation to the entire cohort according to this pattern:
Grade

1

Percent 7

2

3

4

5

24

38

24

7

7 percent of the most successful pupil in one subject should receive the grade 5
etc. and the grades were given as group related. The individual pupil’s knowledge was to be compared to the explicit norm of the national average pupil.
This system was distinct from the former system. The older model followed 7
letter grade marks with A as the highest and C the lowest score.
Grade

A

a

AB

Ba

B

Bc

C

Percent 1

6

24

38

24

6

1

The former absolute grading also assessed pupil morale in categories of discipline in three ranking grade marks: A, B and C, and pupil conduct and behaviour graded in four marks: A - D. The reformers aimed at abolish this old exclusive grading elements because of it’s sorting out and streaming effects on
pupils. The old practices of knowledge control and examination was deemed
an all too negative administration for modern individuals. In the years following the implementation of the reform a political and societal debate and controversy surfaced.

The narrative challenged
At the end of the 1960ies a radical societal critique was articulated on both
international and national scenes. In Sweden criticism was levelled against the
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entire school system and the national school administration for not realizing
social equality as promised in the 1960ies political visions. On the contrary the
school system enhanced a class structured society according the critics. The
criticism was also levelled at relative grading. During 1960-1966 the debate
over examination and grading surfaced in one of the teacher union magazine
(Tidning för Sveriges läroverk), although a few debaters wrote articles against
the reform of grading in national newspapers. In the years following the reform, a critical debate of public opinion arose. This was a starting point for a
long and tedious political debate with controversies over issues concerning
grading.
The comparative group relative grading and it’s collective norm was challenged by a general public, representatives of labour market and political parties. The narrative on comparative grading thereby seemed to have cracked. In
the years 1960-66 the issues of evaluation were articulated by school politicians
and the teacher union (LR) on the formal political arena. After a wave of criticism over the grading system around the 1970ies, the issues of evaluation were
broadened in scope and taken to various societal arenas like newspapers and
teacher press. The debate on evaluation in these arenas grew in intensity and in
frequency which was seen in the number of debate articles. On the formal political arena changes could also be seen. The debate in newspapers made an
impact on key national politicians in opinions on grading techniques and notions of examination.
A rather strong tendency throughout the 1970-80ies was the number of bureaucratic committees within the National Board of Education and state committees that were appointed to evaluate and propose reforms on evaluation.
This was related to the growing critical opinions on grading that was made
public in the press. The state appointed grading committee of 1973 (BU-73)
acted towards this end in their extended assessment of the grading system implemented in 1964. Another state committee followed in the footsteps of BU73 to reform the upper secondary school (GU-76). In spite of these reform
committees the differences of positions and opinions on grading was never
breached in order to reformulate a new narrative.
This can be correlated to several shifts in governmental regimes and
changes in ruling parties after the national elections. During the 70’s and 80’s
the governmental office went from Social Democrats to the Right wing (moderaterna) and back, as well as varying between right wing parties in power and
in different government constellations. The formal political situation was destabilized and divided by government consisting of different parties limiting
the governments in proposing reforms of the group relative grading system
decided in parliament.
One of the main criticisms levelled at the relative comparative grading
techniques was the seemingly injustice of an exclusionary sorting and selection
directed towards the individual. With that belonged an assumption that com270

parison created an unsound competitiveness and rivalry resulting in increasing
stress for both pupil and teachers.
In close connection to the critical standpoints on grading, a few reform
proposals were nevertheless formulated. The political parties and proponents
of society positioned themselves in relation to the debate issues. The Social
Democrats wanted to abolish relative grading and reduce the number of differentiated grade levels. Some even wanted to remove the grading system completely. Social democrats proposed a grading system that summed up and
graded multiple subjects in one unified grade, although this proposal received
heavy public reviews. The right wing parties on the contrary proposed a lowering of the age rate for grades as well as a more differentiated grading system.
The growing dissatisfaction with comparative grading was related to the individual pupil. The political process enabled the debate proponents to sharpen
the arguments against relative grading and legitimizing new views on grading.
The main principle of thought was the notion of administrating an individualized system of evaluation and grading for pupils knowledge, skills and behaviour. Although thoughts of an individualized school administrating was imbedded in the organization of 1964 grading reform, a consensus of opinion around
a changed notion of individuality and individualization was thereby articulated
in the 1970-80ies.
The hegemonic narrative of the democratization process regarding the system of grading was put under political pressure in the late 1960ies. Due to
various competing narrative logics and interpretations of democratization and
individualization, a consensus of narrative was never reached in order to reform the evaluation of pupils in upper secondary schools in the 1970ies and
1980ies.
In light of this extended political process the change of the grading system
in 1991-94 became of even greater interest. The analysis has therefore deepened its scope to explore also this change.

A new narrative - individualized grading with diverse meanings
In the beginning of the 1990ies upper secondary education and the evaluation
system was articulated as a major topic in Swedish school politics. After a long
debate on grading the upper secondary school system was reformed between
1991 and 1994, until the final shape was settled in parliament. This also took
place parallel to two governmental shifts.
The main traits of the reform consisted in that a former state centralized
administration gave way to a decentralized school government and teaching
curriculum, techniques of evaluation with emphasis on local and individualized
features. Around the reform process grading became an object of heated discussions.
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In 1990 a Social Democratic government appointed a Grading Committee
to propose a reformed evaluation and grading system along with a committee
working for a new curriculum (Lpo94). When the right wing government came
to power in 1991 they re-dictated the Committee instructions including the
possibilities of restoring written grades on individual discipline and personal
conduct. The Committee unanimously refused the proposal although notions
of morale, discipline and problems related to disorder in schools were of great
importance to both reform committees.
The Social Democratic government strongly devalued the need for evaluation techniques of sorting and selection to higher education typical of the
60’ies and proposed alternate techniques; i.e. portfolios, entrance tests, interviews. They wanted to challenge a seemingly growing competitiveness among
pupils in school as an effect of the comparative ideal of group relative grading.
The Social Democrats did not succeed as the right wing government coalition
allied with New Democracy (nyd) finally decided the design of the grading
system which included the selective function. Nevertheless the final design of
grading system was decided after a new Social Democratic government came
to power in 1994. Thereby they concluded that 4 different grade marks was the
best solution for the upper secondary school. Thereby they redesigned the
grade marks in order to rid them of any stigmatizing marks for the individual
pupil.
Struggle over the narrative of evaluation was also revealed in the referral
discussion between labour unions, organizations and professional representatives and expert groups remitting their opinions on grading.
Amongst referral organizations a clear consensus of opinion was articulated
for a reform, although various views on which grading techniques was to be
used. The National Board of Education and the Curriculum Committee levelled the harshest criticism against the Grading Committee. This aimed at the
knowledge and epistemology intrinsic to the grading system. The debaters particularly opposed the six grade marks as universally applicable for all pupil in
every teaching subject and course. The Grading Committee was hereby criticised for a simplistic and untidy outlook on evaluation. The National Board of
Education strongly opposed the removal of the national tests which can be
related to the Board’s responsibility of producing national tests, inspecting and
evaluating the schools’ quality.
The teacher corps (LR) partly shared this scepticism towards the proposed
grading system. The vague and imprecise language of the proposal blurred the
meanings of different knowledge levels and grade marks. The end result was an
increased work load on teachers and an aggravated communication of the
grading system to pupils and their parents.
Another point of conflict centred around the issue of the timing and junctures of evaluation and marking grades. The grading had earlier been issued at
the end of every term on grade diplomas. With the 1990’s reform the new fea272

ture was to issue separate grades on every pupil’s single study course. Many
critics reacted strongly against the right wing government proposal of lowering
the age limits for grading. The government suggestion was to start knowledge
control in the fifth school year and the first written grade marks in year seven.
Some reform proponents welcomed early grades for the positive pedagogical
and psychological motivational function to pupil. Early knowledge control and
written grades appealed to everyone’s instant need for evaluation, feedback and
encouragement in learning. Without written grades a strong motivational learning force was withdrawn from the individual. Admittedly, strong reactions
against early grades argued to the opposite, that grading at early ages was dangerous and a threat to young pupil’s psychological and emotional health.
The different techniques of evaluation was also widely discussed. This included the issue of using 15-minutes meetings (kvartssamtal) between teachers,
pupil and parents as a grading technique. These meetings received severe criticism from the Swedish Employers Organisation (SAF). Due to the nature of
this verbal evaluation and dialogue had led to misunderstandings and overly
positive judgments from teachers. This had resulted in disappointed parents
and pupils expecting higher documented grades in the end. The critics opted
for written grades and evaluative documentation of more formal and explicit
character instead of the implicit and vague discriminations through verbal dialogue and conversations. Verbal evaluation could have negative effects as injustice and unpredictability related to the engagement and personal character of
teachers, parents and pupil. The Reform Committee heeded these critical opinions in part and suggested another form of evaluative and personal development meetings. A somewhat similar logic was expressed towards the proposal
of no written marks for the individual project (specialarbete) of upper secondary school. That kind of lengthy school work demanded written marks and a
formally documented appraisal on the diploma.
The right wing government had also suggested to renew the grading of pupil behaviour motivated by growing problems of misconduct and disorder in
schools. The discussion on assessing and grading personal ethics, demeanour
and conduct was brought up on the parliamentary agenda by some political
party representatives. The Grading Committee rejected this evaluation technique as a moralistic, traditional and repressive way of forming pupil behaviour
and values in school. Instead they launched a model inspired from the Christian church. It was a a confessional model of dealing with personal demeanour,
discipline problems and conflict resolution through conversational dialogue.
This was suggested to be arranged in the format of regulated and mandatory
forms of meetings with every pupil twice every term.
The teacher corps (LR) opposed this technique of grading and assessing of
pupils behaviour and conduct. This was based on the argument of a heavily
increase in the evaluative work load on teachers. This form of institutionalized
demeanour evaluation would burden teachers instead of supporting them in
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discerning the needs and exact meeting forms for communicating the grade
marks to pupil. The teachers were to discern how issues of conflicts and other
problems in school were best solved. LR were not in general opposed to making verbal nor written assessments in order to inform pupil and parents about
the school situation and personal development. However LR resisted the state
governed, strictly formalized and bureaucratically regulated pattern and formula for evaluating and informing pupils and parents. LR wanted to secure
teacher autonomy and the exercising of a professional grading.
The National Board of Education expressed deep concerns about evaluation related to pupils conduct and behaviour. They identified a problem and
intrinsic conflict between the two school tasks of knowledge and personal development formation of pupils. The Board viewed school examination and
grading of pupils as a reward system. The task was to grade and evaluate pupil
knowledge achievements alone and not personal moral conduct. At the same
time the National Board saw the school system being built upon a system of
expressed moral and ethical values in order to foster and teach pupils accordingly. When a reward system did not gratify these ethical ideals, grading became too narrow and in turn jeopardized the second school task. The solution
on the other hand was a reward system for evaluating and forming ethical pupil
subjects. As the National Board resisted grading pupils personal and moral
behaviour this school task was obscured. Written grade marks on personal
conduct was a repressive and authoritarian form of examining and evaluating
pupil unfit for the modern school. Similarly the Board rejected the suggested
pupil meetings formed after the confessional model. That system opened for
an old authoritarian teacher ideal and power relation over pupils. The National
Board wanted to locally create rules and regulations based on mutual agreements between teachers and pupils through dialogue. Hereby the Board wavered over how to manage the problem of forming the personal ethics and
moral character of pupil. The Board saw an intrinsic conflict in the task of
forming certain ethical values being at risk of a politically illegitimate view as
traditional, old fashioned and reactionary.
In 1994 the final shape of the evaluation system was reduced to 4 marks
based on the dominant progressive view on knowledge as a process of individual knowledge and learning. This was motivated by a growing competition and
rivalry between pupils and a study situation characterized by increased strain
and personal stress. A goal and knowledge oriented grading was to replace the
former focus on relative ranking between individuals in a group. This new individualized goal orientation in evaluation was expected to overcome these
sorting and rivalry problems. To that end the grading was framed in an overt
individualized pedagogical rhetoric. Grades and evaluative techniques were
primarily defined as pedagogical instruments and not as repressive power techniques for knowledge control used by schools and teachers towards pupils.
The National Board of Education furthered this tendency by stressing that
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grades were important instruments for evaluating schools, equal education and
teaching quality. The purpose of evaluation was hereby revised, expanded and
directed towards the teacher corps as a measure of teaching quality. Hereby a
changed notion of evaluation of pupils was put forth.
In the 1990ies the narrative shaped a grading system in a more fragmented
fashion. In the name of individualized education, upper secondary schools
were suggested to be organized around a course format with the old subject
grade was replaced by multiple course grades in every subject. Based on the
idea that every pupil had to choose their own set of courses they were given
separate grades on every course. This resulted in multiplied and fragmented
number of course grades documenting each individual pupil’s personal knowledge development. This also made imprints on the timing of evaluation with a
focus on the function of instant feedback to pupils. After a finished course the
pupil were to receive immediate constructive critique and feedback through
grade marks on their strengths and weaknesses in a specific course. In this
grading system grade marks were defined as feedback to follow close in time to
the specific school and knowledge achievement. These course grades were
spread out in time being issued all throughout the semester, whenever a course
was finished. No longer grading was to follow the old corporate and comparative norm of a common appointed time at the end of the term. The pupil was
to be graded on his/her own individual terms of knowledge development. The
national standardized tests as evaluation instruments were therefore deemed
unfitting to the individualized and decentralized curriculum and grading system. They were viewed as a relic of a distant past.
Grading and evaluation was also redefined in terms of the pedagogical and
teaching effects on the individual pupil’s learning. As the individual progress in
learning was to be constantly held in view everything within school was to
work towards that end. Grading and examination should not by any means
jeopardize this goal. Rather evaluation was to support the pupil learning process which demanded a closer connection between teaching, learning and grading techniques. They were in one sense inseparable moments in a learning
process. Therefore a strong focus on the goal oriented knowledge criteria was
expected. Grading, observations, tests and examination should continuously be
kept in mind and highlighted throughout teaching and learning. The focus was
on the correlation between goal criteria and grading marks in the individual’s
constant evaluation and teaching process. One explicit aim was to relieve grading of every repressive and authoritarian element. As an effect of this evaluative outlook the grading widened in scope and expanded to include the entire
individual pupil’s teaching and learning process. According to the narrative the
observation and grading of the individual was transformed to encompass more
of the pupil’s school situation after a somewhat blurred pattern.
Simultaneous to these narrative elements, the ideal of lifelong learning was
articulated as a significant keyword in both politics and pedagogy. This effected
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changes in notions on grading as the techniques extended its reach in time and
space. Grading of pupils was viewed as part of a lifelong evaluative outlook
and pedagogical project to be carried by the pupil and in that sense covered
more than just limited and specific examination occasions like questionings,
tests and exams. The hierarchical observation and evaluation of the individual
pupil in that sense widened to cover multiple aspects. In close connection to
this the formal grade marks were reduced down to 4. (They were IG = Non
Acceptable, G = Acceptable, G = Good, VG = Very Good). Hereby pupils
were categorized with fewer and broadly differentiated grade marks. Simultaneously new indefinite and diffuse aspects of evaluation followed in the footsteps of the lifelong evaluation project. A rather strong emphasis was put on
pupil taking more active part in observing and assessing their own progress and
learning. Pupil were themselves to engage and be drawn into the processes of
evaluation of their own personal development. This was on behalf of the former power technique of grading for teacher use alone. The purpose of this
grading system was esteemed to be a positive psychological stimuli to pupils.
According to the narrative rhetoric evaluation and grading was defined as
pedagogical tools set up within a framework of learning occasions rather than
expressions for teacher’s power control.

Concluding remarks
The conducted study highlights certain historical features in the construction
of school political narratives around evaluation, disciplinary techniques and
ideals for teacher and pupil individuality between 1960 and 1995.
The study has been framed within a foucauldian perspective of the administration of populations and disciplinary techniques and has brought certain
features to light. Older disciplinary techniques was directed towards the outer
bodily postures, pupils moral conduct, collective drill and memorizing and
dominated earlier narratives within the old grammar schools. This was replaced
by other narrative patterns for evaluation in the 1960’s new upper secondary
school reform. For example the 1964 reform followed a tendency towards disciplining the psyche, psychological development of mental and intellectual
qualities and priced values like critical thinking and grading of every individual’s internally appropriated knowledge. The explicit moral code in examining
pupils behaviour and conduct was also taken out according to the same logic.
This was seen particularly in 1960’s process of settling with the old seemingly
repressive and exclusive final examination system. The explicit moral issues
and values in grading of pupil’s behaviour was faded out from the narrative,
but somehow returned and was once again back in the political discussions
around school ethics and the need for common ethical values in and around
the 1990ies. A tendency that is seemingly strong even in the school political
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discussion of today. For example the proposals of actually restoring the grades
on personal demeanor are in some local schools already in use.
This study thereby gives critical correctives to an application of Foucault’s
thinking on historical change following given systems and patterns. This analysis of the historical narratives of evaluation did not follow linear patterns of
change, from one disciplinary power regime to another, but rather this study
illustrates more complex aspects of multifaceted overlapping, conflicting ideals
and different meanings to evaluation. This also serves to nuance some earlier
findings in Swedish educational history as for example that of Sixten Marklund
and Gunnar Richardson. The text analysis of the political struggle between
political parties, representatives from teacher organization and school authorities and various political parties also highlights tensions in the narrative constructions over time.
The state bureaucracy built up around the National Board of Education,
was in many ways shown to be a “winner” in the narrative of the 1960’s gaining right to define and organize the state controlled and scientific objective
grading system. The teacher corps (LR) in their warrants and authority as
teachers were at the same time cut back in these narrative respects. For example the responsibility of executing the evaluation of pupil knowledge was
spread out to administrators within the National Board. All this in the name of
democratization and individual pupil development. This historical trace of
changed power relations went further as illustrated by the fact that the New
Board of Education through the 1990’s decentralization reform turned around
and started on a larger scale to use the evaluation system as instrument of
evaluating the quality of teachers, teaching and entire schools in a more apparent way. One element in this was the change in the disciplinary power relation
between teachers and pupils as well as that between teachers and the state
school authorities. This shows that systems of evaluation and the organization
thereof are historically contingent and conditioned by the specific cultural context.
These different facets of the history of evaluation gives meaning to aspects
of Foucault’s normalizing process of the individual pupil and teachers. This
includes tendencies of spreading out in time and space, ideals of informal
evaluation and of verbal assessment. The 1990’s narrative favoured grading
through dialogical negotiations, semi-structured conversations and meetings
between teachers, pupils and parents. All this implies different norms and ideals of managing pupil through examinations techniques that has significant
impact on pupil behaviour and disciplining of their own bodies. One tendency
has been that of moving towards informal, individually imprecise and vague
techniques of evaluation. This narrative development might operate to conceal
some aspects of the examining practice to pupils, parents and teachers. Pupils
in that sense are expected to decipher and follow new codes of assessment and
evaluation. This could be interpreted as following a more sublime and vague
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disciplinary system in demanding pupils to adapt to refined grading techniques
like informal meetings and conversations not necessarily deemed to be part of
the evaluation and examination process. These narrative changes might seem
natural and logical in the name of democratization and individualization of
schooling and evaluation of the 1990’ies and today.
For these views to be thought possible, a reform rhetoric of pedagogization
and narrative concepts like lifelong learning was necessary. By defining grading
as a pupil’s pedagogical tool the emphasis was put on the need for pupil to
evaluate and grade their own knowledge and learning process. This show similar characteristics to that of Foucault’s thoughts on the self-techniques and the
modern disciplinary society.
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