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Förord 
 
Rapporten Utbildningspolitikens själ och skäl – Om tre partiers bedömningspolitik 1990-2007 
är en rapport från det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Internationella kunskapsmät-
ningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria (Forsberg 2006). Referenser till tidiga-
re av projektet utgivna publikationer – rapporter, artiklar, konferensbidrag – återfinns i slutet 
av denna rapport. Projektet är utformat som en komparativ studie av Sverige och Tyskland 
från 1990 och framåt. Länderna analyseras och jämförs vad avser dels deltagandet i och bruk 
av internationella kunskapsmätningar som till exempel PISA och TIMSS, dels nationell re-
formhistoria utifrån bedömningskulturen i respektive land. Med bedömningskultur avses inte 
bara uppfattningar om kunskapsbedömningar utan också vedertagen bedömningspraxis.  
 
Projektet är förankrat i en läroplansteoretisk tradition. Centralt för detta perspektiv är urval av 
kunskap, erfarenheter och värden, hur dessa organiseras för lärande och hur kontrollen av 
lärande sker. Sett över tid utövar olika grupper – mer eller mindre fast förankrade i verksam-
heterna utbildningspolitik/byråkrati, forskning och skolverksamhet – inflytande över reforme-
ringen av skolan. Hur aktörer knutna till dessa verksamheter kommunicerar med och om re-
sultat från inter/nationella kunskapsmätningar, motiven för detta och förskjutningar över tid 
utgör centrala frågor för projektet. Kommunikationen inom, samt mellan dessa verksamheter 
och omvärlden analyseras med avseende på hur resultat från kunskapsbedömningar används 
för att legitimera eller bromsa förändringar/reformer. Vid analysen av de nationella bedöm-
ningskulturerna uppmärksammar vi dels aspekter som har att göra med bedömningars syften, 
former och redskap, dels bedömningskulturens homogenitet-heterogenitet och stabilitet-
förändring över tid, dels lärares och skolverksamhetens autonomi ifråga om bedömning.  
 
I denna delrapport som fokuserar den svenska bedömningskulturen redovisar Henrik Román 
huvudlinjerna i tre svenska partiers – socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet – ut-
bildningspolitik vad gäller bedömning av elevers kunskaper och hanteringen av internationel-
la kunskapsmätningar. Det empiriska underlaget för rapporten är i första hand riksdagsdoku-
ment i form av motioner, propositioner och skrivelser under perioden 1990-2007. I studien 
framträder samspelet mellan partiideologiskt och mer realpolitiska grundade överväganden, 
vad författaren kallar samspelet mellan partiets utbildningspolitiska själ och dess utbildnings-
politiska skäl. Av resultaten framgår att framför allt moderater och socialdemokrater positio-
nerat sig mot varandra. Även om skillnader kan konstateras både vad gäller skolpolitiken ge-
nerellt och bedömningspolitiken specifikt finns också en förskjutning över tid som tyder på en 
konvergens. Under 2000-talet närmar sig de tre partierna varandra. De inter/nationella kun-
skapsmätningarna betraktas alltmer som självklara instrument för att identifiera problem och 
för att rikta den nationella kvalitetsgranskningen. Socialdemokraterna och folkpartiet närmar 
sig den moderata uppfattningen: att skolkvalitet i termer av resultat kan och bör kvantifieras 
och jämföras. Som författaren framhåller: Nu vill alla mäta! 
 
 
 
Uppsala den 20 december 2008 
 
Eva Forsberg 
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Román, Henrik: Party Ideology and Pragmatism in Swedish Educational Policy. The assess-
ment policy of three Swedish parties 1990-2007. Studies in Educational Policy and Educa-
tional Philosophy: Research reports 13, Uppsala University. 
 
This report scrutinizes the assessment policies of three political parties 1990-2007, with re-
spect to child and youth education, and with a special interest in the national impact of inter-
national comparative tests such as PISA and TIMSS. The report is written within a larger re-
search project comparing the impact of international tests on the national assessment cultures 
of Sweden and Germany. The parties chosen for this study are the Social Democratic Party 
[socialdemokraterna], The Liberal Party [folkpartiet] and the Moderate Party [moderaterna, a 
liberal-conservative party]. All three parties have been in charge of the Ministry of Education 
during the 18 years, whereof the Social Democrats have been in office a total of 13 years. In 
this study, party and member motions form the empirical foundation together with govern-
mental letters and proposals, in order to study the parties both in opposition and in office.  
 
The report pins the intricate interplay between party ideology and pragmatism when it comes 
to the school policy carried out by a party. As in politics in general, parties have to balance 
their school visions, rooted in the particular ideology they subscribe to, against the obligations 
that comes with the contemporary demands made by society, politics and the educational sys-
tem itself. In the case of assessment, the new goal-oriented education system introduced in the 
early 1990s started out with a limited number of assessment tools, but has led to an incre-
mental increase when it comes to school evaluation and individual assessment. Though the 
Social Democrats have been reluctant towards introducing summative assessments in early 
school years, their 12 years of uninterrupted ruling 1994-2006 was a period of increased 
evaluation and a stronger emphasis on student outcomes. The design of the Swedish goal-
oriented education system, combined with the more frequent international tests including re-
ports on poor Swedish achievement gave the opposition parties arguments for questioning 
school quality and efficiency, and equivalent assessment. The Moderate Party has all the time 
claimed the need for more intense, clear and measurable assessments, both as a didactic 
means and as a tool for quality control. Their special concern has been to support the top-
achievers. The numerous Moderate references to international tests, score leagues and so on 
generally are linked to this concern: international competitiveness for the nation requires tak-
ing care of the most skilled and talented individuals.  
 
When it comes to education and assessment, intellectual/cognitive abilities of the individual 
make the core theme for the Moderate Party. In contrast, the Social Democratic school and 
assessment policy advocates cooperation and thin lines between school subjects and activities. 
Consequently, their view on fixed forms of assessment generally has been negative, at least 
concerning the younger children. The Liberal Party combines these two approaches. Together 
with the social-democrats, they share a socio-liberal concern for the disadvantaged student 
groups, something much less prominent in the school and assessment policy of the Moderate 
Party. On the other hand, the liberals share the moderate concern for improved conditions for 
top-achievers. The liberals have in fact quite impudently and successfully borrowed a lot of 
Moderate assessment ideas and ideals during the last decade. Possibly as a consequence, the 
leader of the Liberal Party now heads the Ministry of Education.  
 
To sum up, all three parties have had to deal with their special assessment policy dilemmas or 
tensions. Within the Social Democratic Party there is an important tension between their re-
luctance towards formative assessment at the individual level and their evaluative expansion 
at the system level. Within the Moderate Party there is a main tension between the neo-liberal 
ideals supporting the deregulation of the school system in the 1990s and the call for measur-
ability and homogeneous assessment. A key dilemma for the Liberal Party has to do with its 
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rather radical change into a more hard-boiled school and assessment policy and whether this 
change is ideologically supported. All these dilemmas illustrate in different ways the complex 
interplay between party ideology and pragmatism. Tactical motives as well as political moves 
forced on by the construction of the school system or by international commitments necessar-
ily affect the party ideology.   
 
Keywords: Education policy, assessment culture, international comparative tests, party poli-
tics. 
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1. Inledning 
 
I denna rapport behandlas den svenska partipolitiska diskussionen kring internationella kun-
skapsmätningar och kunskapsbedömningar under perioden 1990-2007. Tre partier granskas 
närmare: socialdemokratiska arbetarpartiet (socialdemokraterna), moderata samlingspartiet 
(moderaterna), samt folkpartiet liberalerna (folkpartiet). Rapporten ingår i forskningsprojektet 
Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria (Forsberg 
2006), med syftet att komparativt studera hur de internationella kunskapsmätningarna (PISA, 
PIRLS, TiMSS etc.) hanterats i Sverige och Tyskland mot bakgrund av respektive lands be-
dömningskultur och reformhistoria. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv är ett av projek-
tets syften att identifiera och analysera relationen mellan internationella kunskapsmätningar 
och bedömningsfrågor och vad den betytt för skolreformeringen i respektive land, i första 
hand under 1990- och 2000-talet. Fokus riktas därför mot hur olika utbildningsaktörer – poli-
tiker, forskare, administratörer och skolverksamma – agerar och argumenterar i bedömnings-
frågor. Framför allt riktas intresset mot de olika typer av referenser som används för att legi-
timera en viss hållning. Referenser till en pågående internationalisering är den typ av legiti-
meringsgrund som får särskild uppmärksamhet i denna studie, men den är märk väl bara en 
bland flera möjliga typer av legitimeringsgrunder. Andra typer av legitimerande referenser är 
att hänvisa till vetenskap, historia och tradition, organisation eller värden (Luhmann & Schorr 
1988, Schriewer 1990). Dessa senare typer av referenser kommer dock att behandlas endast 
marginellt i denna rapport. 
 

Kärnfrågan: Att mäta eller inte mäta… 
En socialdemokratisk partimotion skriven 1992, när partiet för första gången på nio år befann 
sig i opposition, sätter fingret på en ideologisk huvudmotsättning mellan höger- och vänster-
sidan i svensk partipolitik. Huvudmotsättningen gäller synen på skolkunskaper och bedöm-
ningen av elevers kunskaper: 
 

Vi socialdemokrater ser också [liksom den sittande borgerliga regeringen; min anm.] de 
utbildningspolitiska möjligheterna som öppnar sig genom EES-avtalet. Vi vill dock inte 
använda internationaliseringen som skäl för att vrida klockan tillbaka till en skola en-
bart inriktad på ''mätbara kunskaper''. Däremot ser vi starka skäl för att lyfta fram inter-
nationaliseringen i klassrummet. Världen har kommit närmare, och den senaste tiden 
har geografin och nutidshistorien förändrats mest varje dag. Samtidigt ökar behoven av 
kunskap om andra religioner och samhällssystem. Internationalisering är något som 
starkare bör lyftas fram i läroplansarbetet.1  

 
Den socialdemokratiska markeringen gentemot en mätande skola, dvs. en skola präglad av 
fixerade kunskaper, frekventa prov, betyg och examinationer, förenas i detta citat med argu-
mentet att internationalisering av utbildning främst borde gälla innehållet. Socialdemokraterna 
hävdade att en internationalisering av själva utbildningssystemet, genom anpassning till de 
stora europeiska ländernas skolsystem, i praktiken skulle innebära en återgång till ett förlegat 
skolsystem av den typ som fanns i Sverige fram till 1960-talet.  
 
Ytterligare en faktor av betydelse för bedömningsfrågans internationalisering berörs i ovan-
stående citat: det närmare samarbete med den europeiska unionen som 1994 ledde fram till ett 
svenskt EU-medlemskap. Medlemskapet i EU har inneburit att de svenska politiska partierna 
även har representanter i flera europeiska församlingar, däribland EU-parlamentet. Detta kon-

                                                 
1 Mot. 1991/92:Ub225 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) Skolan. 
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tinuerliga och formaliserade transnationella deltagande lär ha bidragit till att ”internationalise-
ra” den politiska diskussionen kring skola och utbildning. En del europeiska och även svenska 
politiker har propagerat för att göra EU till en federalstat motsvarande USA. En sådan mål-
sättning står inte längst upp på den europeiska dagordningen, men unionen syftar ändå till att 
på flera områden – och däribland inom utbildningen - upprätta gemensamma standards och 
andra kontrollverktyg.  
 
I första hand framträder moderaterna som socialdemokraternas huvudmotståndare inom ut-
bildningspolitiken precis som inom den allmänna politiken. Moderaterna har i jämförelse med 
socialdemokraterna genomgående förordat ett större mått av tydlighet och mätbarhet i skolans 
verksamhet, och har betraktat detta som ett viktigt medel för att både höja den pedagogiska 
kvaliteten och förbättra utbildningsresultaten. Flera faktorer gör dock den partiideologiska 
skiljelinjen mellan höger och vänster mindre entydig: 
 

1) I en tid av stark tilltro till marknadskrafter och individuella lösningar har moderaterna 
i sin utbildningspolitik också starkt betonat valfriheten, med bättre villkor för frisko-
lorna som den kanske mest laddade och debatterade symbolfrågan. Det går att urskilja 
en viss motsättning mellan det moderata kravet på tydlighet och kunskapskontroll å 
ena sidan och strävan att skapa utrymme för en utbildningsmångfald, genom variation 
vad gäller huvudmän, skolor, kurser osv. Denna motsättning mellan partiets nylibera-
la, konservativa och nymoderata ideologiska falanger är något som sällan problemati-
seras i de moderata riksdagsskrivningarna. (angående moderat ideologiutveckling, se 
t.ex. Ljunggren 1992 och 2006).  

 
2) Från slutet av 1990-talet har folkpartiet blivit alltmer skolpolitiskt aktivt och har i mo-

difierad form adopterat den moderata kravlinjen, delvis i förening med egna socialli-
berala kärnfrågor. Folkpartiet har jämfört med moderaterna varit mer benäget att för-
orda mer av nationell samordning när det gäller skolan, både i fråga om kontroll och 
om undervisning.  

 
3) Socialdemokraterna har under sitt tolvåriga regeringsinnehav bejakat en starkare foku-

sering på resultat och utvärdering, och däri inräknat även de internationella kunskaps-
mätningarna. Det senare är till del en konsekvens av den förändrade styrning av skolan 
som riksdagen enades om från och med slutet av 1980-talet. Den socialdemokratiska 
linjen har dock länge varit att hävda att kvalitetskontrollen främst bör avse skolan och 
inte eleverna, och att exempelvis betyg därför inte bör sättas förrän mot slutet av 
grundskolan (en fråga där för övrigt folkpartiet länge placerade sig närmare socialde-
mokraterna än moderaterna). Under senare tid, delvis som en följd av nuvarande folk-
partistiske skolministern Jan Björklunds reformiver, tycks emellertid även socialde-
mokrater ha blivit mer benägna att diskutera också den konkreta undervisningen i mer 
mätorienterade bedömningstermer.  

 
Det är dessa motsättningar och spänningar inom och mellan de tre partierna som står i blick-
punkten i denna rapport. Syftet är att beskriva och analysera de diskursiva huvudlinjerna i tre 
svenska partiers utbildningspolitik i fråga om synen på bedömning av elevers kunskaper och 
hanteringen av internationella kunskapsmätningar, samt att utreda sambandet däremellan. I 
första hand riktas blicken mot socialdemokraternas och moderaternas skolpolitik, men även 
folkpartiet, utbildningspolitikens ”dark horse” under 2000-talet, ingår i studien. De är tre par-
tier som – om än i högst varierande omfattning – burit regeringsansvaret för utbildningsfrågor 
under de senaste femtio åren. Som empiriskt underlag för rapporten ligger i första hand riks-
dagsdokument i form av motioner, propositioner och skrivelser under perioden 1990-2007.  
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Partiideologi och utbildningspolitik – några utgångspunkter 
De tre partiernas hållning i bedömningsfrågor tillsammans med deras olika sätt att relatera 
utbildningen till det internationella är undersökningens studieobjekt. Den underliggande pre-
missen för detta är att det finns ett samband mellan dessa två utbildningspolitiska aspekter. 
Fördjupad förståelse av det sambandet kan beskrivas som studiens kunskapsobjekt. Den för-
ståelsen har här två dimensioner. Dels finns en mer pedagogisk dimension kopplad till det 
övergripande forskningsprojektets strävan att utreda relationen mellan bedömningskultur, 
reformhistoria och internationalisering. Dels finns en mer politologisk dimension som handlar 
om vad som konstituerar ett partis politik; vad som är partiets ideologi och partiets agerande 
och det intrikata samspelet mellan ideologi och handling. Det är några utgångspunkter för 
dessa två förståelsedimensioner som jag utvecklar i detta avsnitt. Jag inleder med den polito-
logiska.  

Den politologiska dimensionen 
Partiideologi är, som jag definierar det, den ideologiska grund som respektive parti skriver 
fram som utgångspunkt för den egna politiken. Partier till höger och till vänster har arbetat 
efter skilda ideologiska agendor, vilka tydligt präglat deras respektive syn på samhället och 
dess medborgare. Och eftersom utbildning av alla partier tillmäts en mycket stor betydelse för 
samhällsutvecklingen, så kan man ponera att utbildningens roll för varje parti ytterst är att 
bidra till att de egna partiideologiskt grundade målen förverkligas. Av detta följer i så fall att 
partier riskerar att relativt snävt forma sina utbildningsideal efter partiboken. Men vad och hur 
mycket av utbildningen kan egentligen definieras som partiideologiskt bestämt?  
 
Denna problematik reser flera frågeställningar, som intresserat både politologer, historiker 
och utbildningsforskare. För det första, är partierna partiideologiskt konsistenta och hur starka 
eller partispecifika är egentligen de partiideologiska grundvalarna? För det andra, hur starkt 
länkad är partideologin till de utbildningspolitiska ställningstagandena? Och i så fall, vad 
inom utbildningspolitiken är partiideologiskt underbyggt och vad är partiideologiskt särskil-
jande? Slutligen, i vilken mån är de utbildningspolitiska partiskillnaderna ideologiskt grunda-
de och i vad mån är de nationellt grundade? Partier agerar utifrån en ideologisk bas, men tar 
hänsyn till opinion och omvärldsförändringar. Det innebär i sin tur att partiideologin förändras 
över tid, att ideologiska förskjutningar sker inom och mellan partier samt att partierna – i syn-
nerhet de större – förankras i flera ideologier.  
 
Med hänvisning till de tre klassiska ideologierna – socialism, liberalism och konservatism - 
kan de tre partier som jag studerar närmare grovt definieras enligt följande: moderaterna är 
liberalkonservativt medan folkpartiet och socialdemokraterna står för två typer av sociallibe-
ralism, där fp betonar det liberala och s det sociala. Det genomgående inslaget av liberalism 
och socialt ansvar har efter andra världskriget fått flera, däribland Herbert Tingsten, och sena-
re nyliberaler som Francis Fukuyama att tala om ideologiernas död i de västerländska demo-
kratierna. Å andra sidan finns de som framhållit att ideologierna inte alls försvunnit, men att 
den ena eller andra ideologin varit förhärskande över hela fältet (Bäck & Möller 2003). Histo-
rikern Åsa Linderborg (2001) förklarar den långa svenska socialdemokratiska dominansen 
som i själva verket underställd en borgerlig hegemoni, vilket enligt henne också utmärker den 
socialdemokratiska självsynen, präglad av samförståndsanda och välståndsutveckling på be-
kostnad av nedtonade klassmotsättningar och intressekonflikter. En ideologiskt motsatt vari-
ant på samma tema är det av Lars Gustafsson (1989) myntade problemformuleringsprivilegi-
et. Det syftar på att socialdemokratin länge bestämde den politiska agendan i Sverige och 
därmed vilka problem politiken hade att lösa. Varken Linderborg eller Gustafsson drar slut-
satsen att ideologier spelat ut sin roll, men hävdar att vissa ideologier hegemoniskt desarmerat 
och stängt ute andra ideologier. 
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Partiernas ideologiska spelrum kan med andra ord vara begränsat, med ibland relativt små 
faktiska skillnader mellan partierna bortom den politiska retorikens slagord. Något liknande 
torde i så fall också kunna gälla för det utbildningspolitiska spelrummet. Uppmärksammade 
brister och förtjänster inom utbildningen får gärna partiideologiskt motiverade uttolkningar av 
partiernas sakkunniga, även när den ideologiska kopplingen inte är helt uppenbar. Alla skill-
nader i partiernas skolpolitiska program kan inte härledas från partiideologi. Ett partis skolpo-
litik måste även förstås utifrån den nationella bakgrunden, dvs. omständigheterna kring hur 
skola och utbildning vuxit fram i Sverige, den roll som respektive parti spelat i detta samman-
hang, samt den interna partihistorien/partikulturen (jfr Ljunggren 1992, Linderborg 2001, 
Barrling Hermansson 2004).2 Dessutom är den svenska utbildningshistorien förbunden med 
internationella händelser, konjunkturer och förändringar, även om skolpolitik i hög grad före-
faller vara en nationell angelägenhet. Också i Norden finns variationer mellan skolsystemen, 
trots att de i internationella sammanhang kan framstå som närmast identiska (jfr Ståhle 2004).  
 
Ett huvudsyfte med forskningsprojektet Internationella kunskapsmätningar, nationell bedöm-
ningskultur och reformhistoria är att identifiera och beskriva svensk och tysk bedömningskul-
tur, dvs. de föreställningar och rutiner som bedömningen av elevers kunskaper i respektive 
land grundas på. I denna rapport riktas intresset mot tre partiers hållning i bedömningsfrågor, 
dvs. de synpunkter på kunskapsbedömningar3 som kontinuerligt ingår i partiernas skolpolitis-
ka program. Jag menar att partiernas agerande i dessa frågor bidragit till att påverka och för-
ändra skolans bedömningskultur. Det är som bekant politiska beslut som ligger bakom ut-
formningen av våra betygssystem och flera andra bedömningsredskap. För ordningens skull 
bör dock inskjutas att skolpolitiska ställningstaganden inte enbart kan härledas från den egna 
partiideologin eller från förändringar i omvärlden. De är även grundade på tidigare erfarenhe-
ter gjorda i skolan, av lärare, elever och föräldrar. Teoretiskt sett sker ett kontinuerligt utbyte 
mellan politik och praktik. De partiideologiska glasögonen gör emellertid ofta partierna täm-
ligen selektiva i fråga om vilka och vilkas erfarenheter de beaktar. 
 
Just skillnaderna och likheterna mellan hur moderater, socialdemokrater och folkpartister ser 
på kunskapsbedömningar åskådliggör den mer generella problematik som beskrivits ovan. De 
politiska skiljelinjerna i synen på betyg och andra skriftliga omdömen har under senare de-
cennier följt den traditionella höger-vänsterskalan, men utifrån såväl partiideologiska som 
andra argument. I en studie av partiers agerande och argumentation i bedömningsfrågor och 
deras hantering av de internationella kunskapsmätningarna framträder ett samspel mellan par-
tiideologiskt grundade överväganden och mer realpolitiska överväganden, vad jag vill kalla 
samspelet mellan partiets utbildningspolitiska själ och dess utbildningspolitiska skäl. I själva 
verket kan man anta att själen och skälen är oupplösligt förbundna. Ett partis hänvisningar till 
vissa ideologiska grunder förändras över tid (och därmed i förlängningen också själva grun-
derna). Det är en följd av att nya villkor uppkommer, som kräver modifierade hänvisningar, 
vilka i sin tur ruckar på grundvalarna. I en tid kan ett parti ha skäl att accentuera en unik ut-
bildningspolitisk själ, medan denna själ i en annan tid av olika skäl kan bli väldigt lik andra 
partiers. Ur ett vidare perspektiv kan dessutom den svårbesvarade frågan ställas hur väl parti-
ernas angivna ideologi stämmer med verkligheten. När partier exempelvis accentuerar ideolo-
giska skillnader, kan det bero på att partiernas politik intill förväxling liknar varandra. 

                                                 
2 För delvis motstridiga historiska beskrivningar av de respektive partiernas idéutveckling, se t.ex. Hylén 1991, 
Ljunggren 1992 och Nilsson 2003 angående moderata samlingspartiet;  Misgeld, Molin och Åmark 1988 och 
Linderborg 2001 angående socialdemokratiska arbetarpartiet; Liberal ideologi och politik 1934-1984 (1984), 
Johnson 2002, och Malmström 2005 angående folkpartiet liberalerna.  
3 Kunskapsbedömning avser de bedömningar i skolan som rör elevers kunskaper och prestationer. Jfr Korp 2003, 
Lundahl 2006. 
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Den pedagogiska dimensionen 
Den mer pedagogiska dimensionen i analysen av partiernas agerande visavi bedömning och 
internationella kunskapsmätningar tangerar den politologiska, eftersom den också fokuserar 
de inre motsättningar som präglar varje partis utbildningspolitik. Men medan den politiolo-
giska dimensionen rör de partipolitiska implikationerna av dessa motsättningar, så rör den 
pedagogiska dimensionen konsekvenserna för utbildningen. En utgångspunkt för studien är 
alltså att det finns grundläggande partiideologiska skillnader i synen på bedömning i skolan. 
En annan premiss är att det även finns mer generella, överideologiska villkor för bedöm-
ningspolitiken. Med de genomgripande skolreformer som ägde rum kring början av 1990-talet 
följde exempelvis nya administrativa och pedagogiska rutiner som kan betecknas som system-
logiska, snarare än politiska eller partiideologiska. Dessa nya rutiner utgör en del av mer 
övergripande samhällsförändringar i fråga om produktionsförhållanden och synen på männi-
ska och arbetskraft. De förändringarna kan betecknas som överideologiska eller hegemoniska.  
 
Många forskare har pekat på den problematiska motsättningen mellan centralisering och de-
centralisering i styrningen av utbildning. Hans N. Weiler (1990) talar om denna avvägning 
som en ”exercise in contradiction” (s. 61), där den makt som decentraliseras med ena handen 
riskerar att bli återtagen med den andra, genom utvärdering och kontroll. Christian Lundahl 
(2006:359ff) beskriver – utifrån Paul Black (2001) och med just kunskapsbedömningar i 
blickfånget – denna problematik som ett förvaltningsdilemma mellan å ena sidan pedagogiska 
bedömningar av elevers kunskaper och, å den andra, administrativa bedömningar av skolans 
effektivitet (inklusive dess konsekvenser). Mer eller mindre avsiktligt innebar 1990-talets nya 
sätt att administrera och styra skolan att detta dilemma accentuerades. Med decentraliseringen 
följde en starkare framskrivning av innehållsrelaterade kunskapsbedömningar, dvs. bedöm-
ningar kopplade till elevernas faktiska tillgodogörande av målen i läro- och kursplaner. Men 
samtidigt genererade decentraliseringen nya former av centrala utvärderingar, där elevernas 
betygs- och provresultat fått en allt större roll. 
 
Det skolpolitiska spelrummet för respektive parti, inte minst för de i regeringsställning, har 
alltså haft vissa tydliga begränsningar. Handlingsutrymmet idag begränsas bland annat av den 
skolsystems- och styrningsmodell som partierna i princip var eniga om kring i början av 
1990-talet. Den skolpolitiska debatten under 1990- och 2000-talet måste följaktligen också 
sättas i relation till reformernas premisser och utvecklingsfaser. Ju längre tid som gått sedan 
reformerna sjösatts, desto större behov av fler och mer omfattande utvärderingar, tycks det, en 
omständighet som troligen förstärkts av den mål- och resultatstyrning som själva konstruktio-
nen bygger på. Ja, även partiernas skilda skolpolitiska ställningstaganden har därmed kommit 
att grundas på olika typer av politiska utvärderingar/bedömningar. Jag urskiljer tre typer:  
 

1. utvärderingar av skolan som sådan (såväl systematiska utvärderingar och studier 
som rapporter i media och från allmänheten) 

2. utvärderingar av själva reformerna 
3. utvärderingar av motståndspartiernas skolpolitiska agerande och ansvar för skolan 

 
I linje med Lundahl, Black och Weiler kan vi i detta sammanhang notera ett annat skolpoli-
tiskt dilemma: politikers bedömningar av skolans tillstånd blandas samman med deras be-
dömningar av den förda skolpolitiken. Möjligen kan detta dilemma förklara att den skolpoli-
tiska retoriken ofta blir onyanserad. Den består inte sällan i starkt generaliserande positiva 
eller negativa utsagor om hur det står till i skolan. Frågan blir vilken av de tre ovan listade 
typerna av skolpolitisk utvärdering som väger tyngst i de partipolitiska skolanalyserna. Jag 
återkommer till frågan i rapportens slutdel, för det är som sagt värt att begrunda vad av det 
som sker i skolan som är följden av partipolitik, vad som är följden av breda reformuppgörel-
ser, och vad som har helt andra förklaringsgrunder. 
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Det empiriska materialet 
Som underlag för studien har jag valt riksdagsmotioner, regeringspropositioner och regerings-
skrivelser. Jag har bland utbildningsutskottets stora mängd motioner under perioden 1990-
2007  i ett första steg valt ut de socialdemokratiska, moderata och folkpartistiska motioner 
som jag bedömt som skolrelevanta. Det är de motioner som rör förskola, grundskola, gymna-
sieskola, vuxenutbildning, antagning till högre utbildning, samt lärarutbildning. När det gäller 
propositioner och skrivelser har den initiala strategin varit att i första hand välja dokument 
knutna till utbildningsdepartementet, vilket då även kommit att innefatta bl.a. budgetproposi-
tioner. I nästa steg har jag ur detta urval motioner, propositioner och skrivelser avgränsat stu-
dien till de dokument som på olika sätt aktualiserat skolutbildningen i ett internationellt per-
spektiv och de som berört bedömning av elevers kunskaper.  
 
Det finns flera typer av motioner. Partimotioner och kommittémotioner ger ett partis samlade 
uppfattning i en viss fråga, medan egenmotioner ger utrymme för enskilda riksdagsledamöter 
att driva en särskild fråga, inte nödvändigtvis i linje med partiets uppfattning. Dessutom före-
kommer egenmotioner skrivna av ledamöter från flera partier och parti- eller kommittémotio-
ner som flera partier ligger bakom. En stor del av motionerna skrivs som inlagor gentemot en 
regeringsproposition. Alltså är det legio att ledamöter i opposition relativt sett är flitigare mo-
tionsskrivare än ledamöter från de partier som sitter i regeringsställning. Parti- och kommit-
témotioner från de partier som sitter i regeringsställning förekommer i regel inte alls, eftersom 
partilinjen antas företrädas av regeringen.  
 
Regeringsförslag och -redogörelser presenteras i form av propositioner och skrivelser. Propo-
sitioner är förslag från regering till riksdag, medan regeringsskrivelser är meddelanden från 
regeringen där den talar om hur den ser på och arbetar med en viss fråga. Såväl propositioner 
och skrivelser är i princip alltid mycket mer omfattande än motsvarande partimotioner, bland 
annat därför att de innehåller långa redovisningar av tidigare utfört arbete, inklusive de olika 
typer av fakta och statistik som regeringens förslag eller bedömningar grundar sig på. Det 
råder ett asymmetriskt förhållande mellan motionen och propositionen/skrivelsen i fråga om 
form, innehåll och funktion. Det förhållandet avspeglar delvis skillnaden mellan att äga och 
inte äga regeringsmakten. Kort sagt: det är troligen lättare att vara både mer kritisk och visio-
när i opposition. Asymmetrin lyser igenom i denna studie, vilket bland annat återspeglar att de 
borgerliga partierna suttit i opposition under den större delen av undersökningsperioden (14,5 
av de 18 aktuella åren). Balansen mellan regering och opposition varierar i rapportens olika 
avsnitt, men i de flesta ligger tyngdpunkten på motionerna.  
 
Motioner, propositioner och skrivelser är tre typer av riksdagsdokument som sammantaget 
fångar en del av regeringens och riksdagens löpande arbete. Motioner utgör en viktig typ av 
dokumentation av hur riksdagen behandlar, bemöter och befordrar förslag och redogörelser 
från regeringen. Men det kan förstås diskuteras om enbart motioner räcker som underlag för 
en studie av riksdagsarbetet. Det finns ju flera andra dokumenttyper – utskottsbetänkanden, 
interpellationer, särskilda frågor och riksdagsprotokollen – som delvis fångar in andra aspek-
ter av riksdagens arbete. Motionerna lämpar sig väl om man är ute efter att fånga partilinjer 
och partivariationer, men när oppositionen vill påverka regeringen och väcka debatt är för-
modligen interpellationer och enskilda frågor mer medialt gångbart. Därtill kommer förstås 
andra sätt att utanför riksdagen agera via media. Folkpartiet har exempelvis hållit en relativt 
låg motionsprofil, men har parallellt under 2000-talet flitigt debatterat skolfrågorna i media 
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och genom interpellationer direkt ställda till ansvarig minister. Det kan alltså diskuteras huru-
vida motionsskrivande mer är uttryck för riksdagsflit än effektiv politisk opinionsbildning.4  

Motionerna 
De tre partierna har under perioden sammanlagt producerat 3813 utbildningsmotioner (av 
totalt 5766 st). Socialdemokraterna står för dryga hälften av dessa motioner, moderaterna för 
en knapp tredjedel och folkpartiet för en knapp femtedel. Av 3813 motionerna är 1860, knap-
pa hälften, direkt skolrelevanta. När det gäller de skolrelevanta motionerna har moderaterna 
relativt sett varit lite flitigare, men fördelningen är i stort sett densamma som för utbildnings-
motionerna i stort (se bilagan, tabell 1 och 2). 
 
Ser vi till riksdagsrepresentationen under de respektive perioderna, så framgår ganska tydligt 
att partierna motionerar mer i oppositionsställning. Folkpartiet hade en särskilt hög motions-
frekvens under tidigt 1990-tal, medan moderaterna genomgående varit mest frekventa som 
motionärer i opposition, men påtagligt lågfrekventa under borgerliga regeringar. Socialdemo-
kraternas motionsfrekvens har varit relativt jämn, med undantag för den senaste mandatperio-
den, då frekvensen höjdes avsevärt (se bilagan, tabell 3). Av moderaternas 552 skolrelevanta 
motioner under tretton år i opinionsställning är 102 kommittémotioner och 25 partimotioner. 
Resten är egenmotioner. Folkpartiet har producerat 65 kommittémotioner och 38 partimotio-
ner, av sammanlagt 248 motioner i opinionsställning. Motsvarande siffror för socialdemokra-
ternas fyra år i opinionsställning är 14 partimotioner och 31 kommittémotioner av samman-
lagt 251 motioner. Alltså är två av fem folkpartistiska oppositionsmotioner en parti- eller 
kommittémotion, medan vart fjärde moderata och vart sjätte socialdemokratiska motion är 
det.  Dessa skillnader avspeglar nog i första hand partiernas skilda storlekar och olika antal 
utskottsrepresentanter, men indikerar också att folkpartiet (delvis på grund av sin relativa fåta-
lighet) agerat mer partisamlande än de övriga två. 

Propositionerna och skrivelserna 
21 % (185 av 878) av de skolrelevanta socialdemokratiska motionerna är föranledda av pro-
positioner, skrivelser från regeringen eller av redogörelser från riksdagsrevisorerna. Motsva-
rande siffror är 19 % (124 av 638) för moderaterna och 30 % (105 av 344) för folkpartiet. 
Förteckningen i bilagans tabell 4 visar vilka propositioner och skrivelser som föranlett skolre-
levanta motioner.5 Av 73 skolrelevanta propositioner och skrivelser står den borgerliga reger-
ingen under Bildt (1991-1994) för 22 stycken och de socialdemokratiska regeringarna under 
Carlsson och Persson (1994-2006) för 45 stycken. Den borgerliga regeringen under Bildt var 
uppenbarligen mycket skolpolitiskt aktiv. Det gäller också för nuvarande borgerliga regering, 
ledd av Reinfeldt, även om den fram till hösten 2008 ännu inte hade presenterat många skol-
propositioner. De fem skrivelser som föranlett motioner är de respektive regeringarnas ut-
vecklingsplaner för skolväsendet (jfr tabell 5 och 6 i bilagan). I denna studie är det framför 
allt utvecklingsplanerna som tillsammans med valda delar av de skolrelevanta motionerna 
utgör det centrala empiriska materialet.   

                                                 
4 Detta är en fråga värd en egen utredning. Min bedömning har ändå varit att motionerna fungerar väl som indi-
katorer på utbildningspolitiska förskjutningar hos partierna. Genom egenmotionerna får man dessutom med en 
variation inom respektive parti som ett studium av t.ex. partiprogram och valpropaganda inte skulle ge. I den 
typen av material är det partiets röst som framkommer. En studie av de olika idéskrifter som partiföreträdare 
publicerat under de senaste 20 åren skulle möjligen kunna ge en motsvarande bild av variationen. Till den genren 
hör böcker som Skolstart , skriven av folkpartiets Jan Björklund och Lars Leijonborg, moderaten Per Unckels 
Kunskap som egen investering (1998) och Ingen åt sitt öde: kunskapsreform för en bättre framtid (2002) och de 
socialdemokratiska skrifterna Skolboken (2002) och Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning 
ledde Sverige till framgång (2004). Den senare ger en analys av den senaste skolutvecklingen som i alla hänse-
enden är diametralt motsatt den kritiskt negativa bild som framför allt Björklund och Leijonborg förmedlar.  
5 I bilaga 4 anges även skolrelevanta redogörelser och förslag från riksdagsrevisorerna. 
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Partiernas motioner kring bedömning och internationalisering 
Innehållsligt är två typer av skolmotioner av särskild relevans för studien: dels de motioner 
som behandlar kunskapsbedömningar, dels de som innehåller olika typer av internationella 
hänvisningar. I några fall berörs båda aspekterna i en och samma motion. Kunskapsbedöm-
ningar berörs både i specifika motioner (ofta egenmotioner) och i motioner som mer övergri-
pande behandlar skolfrågor (i regel parti- eller kommittémotioner). En viktig distinktion i stu-
dien görs mellan kunskapsbedömningar och andra typer av bedömningsfrågor. Med kun-
skapsbedömningar avses alla typer av bedömningsfrågor som rör bedömningar av elevers 
resultat, prestationer och kunskapsutveckling. Andra typer av bedömningsfrågor innefattar 
utvärderingar, kvalitetsredovisningar och övriga granskningar av skolor, skolsystem, skolad-
ministration etc. En motsvarande distinktion görs mellan hänvisningar till internationella kun-
skapsjämförelser och andra internationella hänvisningar. I det första fallet handlar det om 
hänvisningar till hur svenska elever, svensk skola och i vissa fall svensk arbetskraft hävdar sig 
kunskapsmässigt i förhållande till andra länder. I det andra fallet handlar det om olika typer av 
hänvisningar till omvärlden som inte direkt har att göra med jämförelser av elevers prestatio-
ner, t.ex. hänvisningar till internationell forskning eller till ett internationaliserat undervis-
ningsinnehåll. Motioner som specifikt behandlar skolutbildningen i ett internationellt perspek-
tiv är fåtaliga, men internationella hänvisningar av varierande längd förekommer i alla slags 
motioner.6 
 
Mätt i antalet enskilda motioner är moderaterna det mest aktiva partiet i bedömningsfrågor, 
något som ännu tydligare framgår vid en närmare innehållsanalys (se vidare kapitel 2 och 3). 
Många av de socialdemokratiska bedömningsmotionerna handlar belysande nog om att finna 
alternativ till de former av kunskapsbedömning som moderaterna förordar mer av, t.ex. betyg 
och behörighetskrav. 81 moderata motioner berör specifikt bedömningsfrågor, varav 46 rör 
kunskapsbedömningar. Motsvarande siffror är för socialdemokraterna 76/52 och för folkparti-
et 26/17. 
 
Moderaterna gör också betydligt oftare än socialdemokraterna internationella hänvisningar i 
sina skolrelevanta motioner. 149 sådana hänvisningar för moderaterna, varav 45 till interna-
tionella kunskapsjämförelser, kan jämföras med 84/37 som motsvarande siffror för socialde-
mokraterna, och 61/24 för folkpartiet. I relativa tal hänvisar alltså även folkpartiet oftare än 
socialdemokraterna till det internationella. Att de borgerliga varit mer aktiva i detta avseende 
hänger till del samman med de två partiernas långa perioder i opposition. I de socialdemokra-
tiska propositionerna och skrivelserna ingår återkommande internationella referenser, inte 
minst till kunskapsjämförelser. Av de tre partierna har dock moderaterna otvetydigt varit det 
parti som mest intensivt satt svenska skolresultat i ett internationellt perspektiv. 

                                                 
6 Skälet till att också ta med motioner som sätter skolutbildning i ett internationellt perspektiv är att därigenom 
ge hänvisningarna till internationella kunskapsjämförelser en dubbel kontext: att förstå dem som en del av poli-
tiska skiljelinjer både kring bedömning och kring skolans internationalisering. 
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2. Partierna och kunskapsbedömningarna 
 
Den stora politiska tvistefrågan kring kunskapsbedömningar har varit betygens utformning 
och utsträckning. En kort historik över de senaste decenniernas reformer kring betyg och na-
tionella prov visar dock att det nuvarande betygssystemet i stora delar sanktionerats både av 
höger- och vänsterblocken. Det normrelaterade betygssystemet med betygsskalan 1-5 infördes 
i samband med grundskolans tillkomst, Det fick under årens lopp mycket kritik från skilda 
politiska håll och från andra utbildningsaktörer. Under 1990-talets början, i samband med 
övriga reformer av skolsystemet, ersattes det relativa betygssystemet av ett ”mål- och kun-
skapsrelaterat” system.  En parlamentarisk betygsutredning planerade det nya betygssystemet 
under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. 1993 föreslog Regeringen Bildt att natio-
nellt reglerade betyg för grundskolan skulle sättas i en sexgradig skala (A-F) från årskurs 6. 
Utbildningsutskottet flyttade dock fram första betygstillfället till vårterminen i årskurs 7. Vi-
dare beslutade riksdagen om obligatorisk skriftlig information om elevernas utveckling till 
föräldrarna från årskurs 5, och att sådan information skulle kunna utgå tidigare om föräldrar 
önskade detta. Dessutom beslutades att utvecklingssamtal skulle ingå som en del i det konti-
nuerliga informationsutbytet om och med eleverna och deras föräldrar.7 För gymnasieskolans 
del bestämde riksdagen att de nationella betygen skulle sättas i fyra steg (MVG-IG) och sättas 
på kurser istället för ämnen. Därtill kom kravet på slutbetyget Godkänd i svenska, matematik 
och engelska i årskurs 9 för att få tillträde till de nationella programmen.8   
 
Socialdemokraterna reserverade sig på flera punkter i fråga om grundskolebetygen. De ville 
ha betyg med färre betygssteg först från årskurs 8 och inga obligatoriska skriftliga omdömen 
från årskurs 5. I oktober 1994 föreslog följaktligen den socialdemokratiska regeringen att be-
tyg inte skulle sättas förrän efter höstterminen i årskurs 8, och endast i tre steg (MVG-G). 
Utvecklingssamtalet skrevs fram som grundskolans ”viktigaste sätt att informera och informe-
ras om elevens utveckling och skolgång”, men man uteslöt inte möjligheten för föräldrar att få 
kompletterande skriftlig information. Elever som inte nått godkänd-nivån i åk 8 och 9 skulle 
inte få betyg, men ha rätt till annat skriftligt omdöme, samt ha möjlighet att komplettera bety-
gen. Nationella prov i åk 5 (icke-obligatoriska) och åk 9 (obligatoriska), tillsammans med 
diagnostiska prov och en nationell provbank skulle också införas som stöd för lärarna i deras 
bedömningar.9 Mot detta socialdemokratiska beslut reserverade sig i sin tur de borgerliga. 
Noteras kan för övrigt att vänsterpartiet vid båda tillfällena förespråkade en betygsfri grund-
skola. 
 
Efter detta var grunderna lagda för de betygssystem som fram till nu10 gällt i den svenska sko-
lan. Endast några modifikationer har tillkommit:  
 

• 1995 avskaffas den s.k. konkurrenskompletteringen i gymnasieskolan: möjligheten att 
under studietiden genom prövning höja sina betyg.11  

• 1996 beslutas att godkänt i svenska som andraspråk i årskurs 9 ska vara behörighets-
givande för gymnasiestudier, att det ska finnas möjlighet att sätta blockbetyg i SO och 
NO i grundskolan, samt att endast ett betyg ska sättas i gymnasiesvenska.12 

                                                 
7 Prop. 1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr. 1993/94:82 
8 Prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93 
9 Prop. 1994/95:85, bet 1994/95:UbU06  
10  Notera att den nuvarande borgerliga regeringen under hösten 2008 lagt förslag om en ny betygsskala för hela 
det offentliga skolväsendet (Prop. 2008/09:66). Där återkommer den A-F-skala som regeringen Bildt föreslog. 
11 Prop. 1994/95:174, bet. 1994/95:UbU19. 
12 Prop. 1995/96:206, bet. 1996/97 UbU05. 
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• 1998 beslutas att elever ska kunna bedömas som behöriga för gymnasiestudier om de 
förvärvat ”kunskaper likvärdiga med betyget Godkänd” ”på annat sätt än genom av-
slutad grundskola”.13  

• 1999 blir nationella prov i svenska, engelska och matematik i årskurs nio obligatoriskt 
för alla grundskolor. 

• 2001 blir nationella prov i vissa ämnen obligatoriska för alla gymnasieskolor.  
 
Hur stora skillnaderna i praktiken var mellan de borgerligt och det socialdemokratiskt beslu-
tade betygssystemen 1994 respektive 1995 kan diskuteras. Men revideringen av det föregåen-
de beslutet var en politisk markering från socialdemokraterna som de borgerliga partierna 
senare gärna återkommit till i sin allmänna kritik av den socialdemokratiska skolpolitiken. 
Begränsningen av antalet betygssteg liksom oviljan att göra skriftliga omdömen obligatoriska 
före högstadiet har för många inom borgerligheten fortsatt att manifestera socialdemokratisk 
kravlöshet och otydlighet. För att förstå grunderna för dessa partiideologiska skiljelinjer är det 
nödvändigt att mer ingående skärskåda respektive partis hållning i bedömningsfrågor. 
 

De tre partiernas hållning i bedömningsfrågor 
Framställningen i detta avsnitt är inte kronologisk, utan lyfter fram några huvudteman och 
illustrerar dessa med hjälp av enskilda typiska och icke-typiska skrivningar, hämtade ur riks-
dagsmaterialet. Intresset riktas både mot mer bestående uppfattningar och mot förskjutningar i 
synen på kunskapsbedömningar, i första hand betygen. 
 
Sammanlagt 114 motioner från de tre partierna berör specifikt kunskapsbedömningar: 52 so-
cialdemokratiska, 45 moderata och 17 från folkpartister. De allra flesta är egenmotioner. Be-
dömningsfrågor har förstås även tagits upp i många parti- och kommittémotioner, men då i 
regel som del av en mer övergripande programförklaring. Redan vid en översiktlig jämförelse 
av de motioner som specifikt berör kunskapsbedömningar framträder tydliga skillnader mel-
lan partierna, åtminstone mellan socialdemokraterna och moderaterna (jfr tabell 9 i bilagan). 
Bland annat framgår att moderaterna varit absolut flitigast att motionera kring kunskapsbe-
dömningar i barn- och ungdomsskolan. 34 av de 45 motionerna hör till den kategorin. Av des-
sa 34 dominerar motioner om betyg och andra skriftliga omdömen (21 st), medan de övriga 
antingen rör nationella prov (6 st) eller examina och regler för stadieövergångar (7 st). I näs-
tan alla moderata motioner om betyg och prov förordas en utökad användning av dessa be-
dömningsformer. Notabelt är att vart tredje moderata betygsmotion rör ordningsbetyg, varav 
de flesta (5 av 7) skrevs under 1990-talets tre första riksdagsår.  
 
Av de 52 s-motionerna rör hälften kunskapsbedömningar i barn- och ungdomsskolan, varav 
16 handlar om betyg och skriftliga omdömen. De socialdemokratiska motionärerna ställer sig 
i allmänhet mer eller mindre negativa till betyg, i synnerhet till idén att utvidga betygssätt-
ningen i grundskolan. Folkpartister har däremot anmärkningsvärt sällan författat specifika 
motioner kring barn- och ungdomsskolans kunskapsbedömningar. 5 av 17 fp-motioner hör till 
kategorin och alla fem är skrivna under 1990-talet. Detta ger i och för sig – vilket kommer att 
framgå senare – en något missvisande bild av folkpartiets engagemang i bedömningsfrågor. 
Men det relativt svala intresset för frågan bland fp-motionärerna säger ändå något både om 
partifolkets inställning till bedömning och om partiets position i mitten mellan socialdemokra-
terna och moderaterna. I debatten kring betygens vara eller inte vara intog folkpartiet länge en 
mellanposition: inget utbrett betygsmotstånd men inte heller någon ovillkorlig betygsentusi-
asm. 

                                                 
13 Prop. 1997/98:94, bet. 1997/98:UbU18. 
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Socialdemokraterna: alternativa bedömningsformer och kvalitetsredo-
visning  
Debatten kring betyg har varit ett stående skolpolitiskt inslag åtminstone sedan 1970-talet, 
med relativt tydliga skiljelinjer mellan höger och vänster. De mest hängivna betygsföresprå-
karna har i huvudsak återfunnits på högerkanten medan de starkaste betygsmotståndarna be-
funnit sig till vänster.14  Det relativa betygssystemet kritiserades dock i början av 1990-talet 
från alla politiska håll, och det fanns en bred politisk enighet bakom beslutet att reformera 
betygssystemet. Huvudargumentet mot de relativa betygen var att de inte återspeglade elever-
nas kunskaper eller kunskapsnivå, utan endast rangordnade eleverna. Detta argument åter-
kommer i motioner från flera partier. Vissa hävdade dessutom att de relativa betygen premie-
rade enkelt mätbara faktakunskaper.  
 
Ibland socialdemokraterna har det länge funnits en utbredd skepsis gentemot betyg. Egenmo-
tionärer har vid flera olika tillfällen under 1990- och 2000-talet föreslagit att betygen tas bort, 
åtminstone i grundskolan. Också partiet har genomgående förordat utvecklingssamtal framför 
betyg under så lång tid som möjligt av skolgången. Efter valet 1994 beslutade den socialde-
mokratiska regeringen följaktligen att grundskolebetyg endast skulle sättas i årskurs 8 och 9, 
ett beslut som framför allt moderaterna ogillade. S-regeringen rev därmed upp det beslut som 
drivits igenom av den föregående borgerliga regeringen.  Den bakomliggande argumentatio-
nen framkom i den partimotion som socialdemokraterna lade fram i opposition 1994: 
 

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt med återkommande goda kontakter mellan 
hem och skola beträffande barnens skolarbete. Vi vet att goda kontakter underlättar ele-
vernas skolsituation betydligt. Riksdagen accepterade också vårt förslag om utveck-
lingssamtal varje termin genom hela grundskolan, vilket vi hälsar med stor glädje. Des-
sa samtal ska syfta till en dialog mellan elev-föräldrar-lärare med syfte att föra barnets 
skolutveckling löpande framåt. Däremot anser vi inte att barn ska betygssättas i skolans 
tidiga årskurser. Betyg styr skolans arbete mot mätbara kunskaper. Dessutom vet vi att 
små barn inte kan förstå betygens innebörd. De tror lätt att det handlar om att betygssät-
ta dem som människor. Först i tonåren kan eleverna sätta in betygen i sitt rätta sam-
manhang i skolarbetet. Vi anser därför att betyg tidigast ska sättas i höstterminen i 
årskurs åtta.15 

 
I merparten av de socialdemokratiska skrivningarna kring betyg kan man återfinna den tvek-
samhet inför betygsättning som går att utläsa i citatet ovan. För partiet är betyg något närmast 
nödvändigt ont, befogat endast mot slutet av grundskolan och i gymnasieskolan, av utvärde-
ringsskäl och som grund för vidare studier. För de uttalade socialdemokratiska betygsmot-
ståndarna har inte heller de varit tillräckliga skäl för att behålla betygen. Martin Nilsson ansåg 
t.ex. 1992 att de graderade betygen helt borde avskaffas och ersättas av ett utvärderingssystem 
som endast urskilde en godkändgräns, med funktionen att försäkra att alla elever fått grund-
läggande kunskaper i vissa nyckelämnen: språk, matematik och samhällskunskap. Betygen 
var, enligt Nilsson, inte längre nödvändiga som urvalsinstrument för vare sig gymnasieskolan, 
dit alla nu kunde gå vidare, eller för högskolan, som i stället kunde förlita sig på högskole-
prov. Nilsson ansåg inte att betyg hade någon som helst positiv effekt på elevernas arbete i 
skolan: 
 
 
 

                                                 
14 De skarpa ideologiska motsättningarna i 1970-talsdebatten kring betyg får sin speciella genomlysning i Chris-
tian Lundahls analys av tidskriften Kruts artiklar kring betyg (Lundahl 2006, kap. 16-19).   
15 Mot. 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) Grundskolan. 



 18

Jag tror inte på en skola som inte på något annat sätt än via en siffra på ett papper kan 
motivera elever till studier. Jag tror inte heller att elever som får dåliga betyg motiveras 
till större satsning på studierna. En skola för framtiden kräver ett undervisningssätt som 
engagerar och motiverar eleverna. I ett sådant system kommer flerskaliga betyg att bli 
onödiga och taktikläsande överflödigt.16 
 

Flera av 2000-talets socialdemokratiska egenmotionärer kring betyg och kunskapsbedömning 
är också tydligt negativa till betyg som sådana (eller åtminstone upp till en viss ålder). Här 
återkommer varianter av Nilssons argument mot betygen. I flera motioner föreslås t.ex. att de 
elever som inte blivit godkända i svenska, engelska och matematik i grundskolan borde kunna 
antas till gymnasieskolans program på andra meriter. I andra s-motioner från 2000-talet ifrå-
gasätts och diskuteras betygssättningens villkor. Hur upprätthålls en rättvis och likvärdig be-
tygssättning? Det är ett ämne som också engagerar motionärer på den borgerliga sidan, men 
flera av de socialdemokratiska förslagen tar tydligare sin utgångspunkt i elevens inflytande 
över bedömningen: de går bland annat ut på att också elever borde kunna få utvärdera sina 
lärare:   
 

Det skulle vara mycket intressant och utvecklande att låta eleverna vara med och ut-
veckla skolan exempelvis genom skriftlig utvärdering. Vi tror att det skulle vara utveck-
lande både för barnets möjlighet att formulera sig kring sin situation och sina upplevel-
ser, men också ett viktigt led i utvecklingen av skolan.17 

 
Den socialdemokratiska hållningen till betyg har alltså genomgående varit skeptisk, därför att 
man sett betygsättning som en negativ form av utvärdering av det enskilda barnet. Men sett 
till hur socialdemokratiska regeringar argumenterat och agerat mellan 1994 och 2006, så har 
socialdemokraterna som parti gått mot ett allt starkare bejakande av utvärdering på systemni-
vå, bl.a. som en följd av den mål- och resultatmodell som numera dikterar skolans villkor.  
Med utvecklingsplanen 1997 införde den socialdemokratiska regeringen kvalitetsredovisning 
som ett nytt styrinstrument för att understödja mål- och resultatkontrollen. Hela denna utveck-
ling framstår som en del av en internationell trend, där inte minst Storbritannien gått i brä-
schen. Hans Nytell (2006) betecknar det som att en kvalitetsidé omvandlats till en kvalitetsre-
gim i den statliga styrningen av skolan från 1997 och framåt. Med begreppet kvalitetsregim 
avser Nytell det utbyggda system av reaktiva kontrollfunktioner som skjuter fart i och med 
lanseringen av kvalitetsredovisning. Man kan mot bakgrund av detta ställa frågan hur denna 
systemlogiska utveckling har påverkat den socialdemokratiska hållningen i bedömningsfrå-
gor? Med ett växande antal formaliserade externa bedömningar (bedömningar av skolan), så 
lär trycket ha ökat på fler formaliserade interna bedömningar (bedömningar av elever i sko-
lan). Faktum är att flera externa bedömningsinstrument – som t.ex. de nationella proven eller 
de internationella kunskapsmätningarna – också fungerat som interna bedömningar av de del-
tagande elevernas kunskaper. De externa prov- och kunskapsmätningarna har därtill indirekt 
fungerat som referensmaterial för alla lärare i deras bedömningar.  
 
Följande passage från den första av de tre utvecklingsplanerna (1997, 1999 och 2002) belyser 
något av omfattningen på den kvalitetskontroll som initierades 1997. I det citerade stycket 
anges riktlinjerna enbart för den kvalitetskontroll som förväntades ske på skol- och kommu-
nalnivå. Därtill ska läggas de nationella och internationella kontrollerna, däribland Skolver-
kets nationella granskningar. Den socialdemokratiska regeringen 1997 hade höga förvänt-
ningar på kvalitetsredovisningarna och dess verkställare:  
 
 

                                                 
16 Mot. 1991/92:Ub305 av Martin Nilsson (s) Betygssystemets avskaffande 
17 Mot. 2004/05:Ub401 av Veronica Palm m.fl. (s) Betyg på lärare 
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Utgångspunkter i den lokala kvalitetsredovisningen blir skolplanen respektive den loka-
la arbetsplanen. Huvudinnehållet skall vara en redovisning av verksamheten, dess förut-
sättningar, resurser och resultat, kommentarer och bedömningar av måluppfyllelsen. 
Den skall också ge information om hur man avser att utveckla verksamheten så att fast-
lagda mål nås och förändra de lokala målen. Kvalitetsredovisningen är inte avsedd att 
ersätta utan bygga på olika andra lokala utvärderingar, egen tillsyn eller inspektion etc. 
inom områden som skolan eller kommunen själv anser särskilt viktiga ur kvalitetssyn-
punkt. Även om skolans eller huvudmannens personal har det primära ansvaret, bör i 
högre utsträckning än hittills också elever, föräldrar, arbetslivsföreträdare, forskare eller 
andra sakkunniga engageras, beroende på vad i verksamheten eller utbildningen som är 
föremål för utvärderingen. 
Kvalitetsredovisningen blir ett komplement till de årsredovisningar som enligt kommu-
nallagen skall göras av kommunerna. Den blir ett komplement eller en motsvarighet till 
de verksamhets- eller årsredovisningar med mer beskrivande, kvalitativ information 
som i dag görs i många kommuner och av skolor.18 

 
Skrivningen ovan antyder en administrativt-byråkratisk bestämning av skolkvalitet. Här kan 
urskiljas inledningen till den socialdemokratiska skolpolitik som enligt Nytell (2006:161) blev 
alltmer reaktiv och kontrollerande under 2000-talet.   
 
Med den starka framskrivningen av externa bedömningar i regeringens utvecklingsplaner föl-
jer en stark framskrivning av interna bedömningar, dvs. bedömningar av elevers kunskaper. I 
den första utvecklingsplanen 1997 uppmärksammas proven. De beskrivs som ”en naturlig del 
av utbildningen” som enligt planen kan ”hjälpa” men också ”stjälpa” lärare och elever. Enligt 
skrivelsen är det skälet till att regeringen givit Skolverket i uppdrag att utveckla nationella 
prov samt upprätta en provbank som en service till lärare.19 Det är alltså provens pedagogiska 
värde som lyfts fram, snarare än dess kontrollerande funktion. I de senare utvecklingsplanerna 
är det framför allt elevernas resultat som står i fokus, även om dessa beskrivs på lite olika vis. 
Utvecklingsplanen 1999 knyter an till läroplanernas språkbruk. Där diskuteras de två typerna 
av kunskapsmåluppfyllelse: mål att uppnå och mål att sträva mot. Enligt skrivelsen kräver 
kontrollen av denna måluppfyllelse en ”kontinuerlig uppföljning och utvärdering under hela 
skoltiden”. Däri inräknas en utökad ”dokumentation av elevernas studieutveckling”, t.ex. i 
form av portfolio eller individuella studieplaner. Tidigare och flergraderade betyg avvisas 
dock med argumentet att det ”riskerar att alltför detaljreglerat styra skolarbetet, vilket skulle 
motverka målstyrningens syfte”. 20 
 
I utvecklingsplanen 2002 är terminologin en blandning av de två föregående. Här länkas tyd-
ligt de externa och interna bedömningarna till varandra, och den ansvarsfördelning som följer 
av detta. Budskapet är att skolor och kommuner inte tagit tillräckligt ansvar och att kvalitets-
kontrollen på alla nivåer måste bli än mer intensiv och systematisk, alltså även på individnivå. 
Enhetliga resultatmått i form av kvalitetsindikatorer lyfts fram som ett viktigt medel för att 
öka tydligheten och därmed underlätta ansvarsutkrävandet.  På individnivå är det dock ut-
vecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen som framställs som de viktigaste 
instrumenten för att följa och utvärdera eleverna. Den gemensamma nämnaren för dessa två 
instrument är märk väl förleden ”utveckling”, som en betoning av att det är elevens pedago-
giska utveckling som ska följas upp, utvärderas och understödjas. I skrivelsen uttrycks emel-
lertid också farhågan att dessa utvärderingsredskap skulle kunna missbrukas. Så här lyder 
exempelvis varningen i fråga om den individuella utvecklingsplanen: 
 
                                                 
18 Skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet 
19 Ibid. 
20 Skr 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning: Samverkan, ansvar och utveckling 
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Det är viktigt att betona karaktären av den individuella utvecklingsplanen. Den skall 
stödja elevens kunskapsutveckling men inte användas för att bedöma den. En individu-
ell utvecklingsplan skall visa vilka ytterligare insatser eleven behöver för att nå målen. 
Detta för att stärka elevens rätt att få det stöd och den stimulans den behöver för att gå 
vidare. Målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är inte någon 
"examen" mellan år 5 och 6, som en elev måste passera för att kunna gå vidare i grund-
skolan. Stadierna är avskaffade och elevernas individuella utveckling och väg mot må-
len kan se mycket olika ut.21 

 
Liknande resonemang förs kring utvecklingssamtalet. Man avvisar t.ex. liksom tidigare betyg 
och betygsliknande omdömen – utöver de betyg som redan finns – och vill därför heller inte 
tillåta sådan skriftlig dokumentation från utvecklingssamtal som är ”betygsliknande” eller 
används ”som omdömen om elevers resultat”.22 
 
Sammantaget är den socialdemokratiska bedömningslinjen svårtydd. Den avvaktande håll-
ningen gentemot betyg tycks leva kvar såväl inom partiledningen som bland partiledamöterna. 
Strävan att utveckla alternativa bedömningsformer i grundskolan har resulterat i att exempel-
vis utvecklingssamtalet etablerats. Men socialdemokraterna har också under sitt långa reger-
ingsinnehav alltmer anammat ett utvärderingstänkande där för det första gränserna mellan 
externa och interna bedömningar är relativt oklara och där för det andra de externa bedöm-
ningarna i stor utsträckning bygger på resultatmätning. Kort sagt, hur förenlig är betygsskep-
sisen med doktrinen om enhetliga resultatmått? Det är en motsättning som inte moderaterna 
har behövt brottas med. 

Moderaterna: kontrollerad valfrihet? 
Moderaterna har drivit en relativt konsekvent linje när det gäller kunskapsbedömningar i sko-
lan. Linjen framträder närmast idealtypiskt i en partimotion från 1990, där partiet föreslog en 
ändring av det dåvarande relativa betygssystemet. 23 Sättet att argumentera och presentera 
argumenten för den moderata hållningen i bedömningsfrågor i den motionen återspeglar inte 
bara synen på betyg utan kan även sägas vara ett typiskt moderat sätt att saluföra den egna 
politiken. Motionen är formellt mycket stringent, bl.a. genom dess uppbyggnad i ett antal av-
snitt, numrerade ett till sju. Det avsnitt som sammanfattar betygens betydelse består av sex 
argument och själva förslagsavsnittet består av åtta punkter. Den avgränsade tydlighet som, 
enligt moderaterna är en av betygens stora förtjänster, får här sin direkta motsvarighet i dispo-
sitionen av den egna skrivningen om betyg.  
 
I det korta inledningsavsnittet anges skolans huvuduppgift – att ”ge alla elever goda kunska-
per och färdigheter”. Det i sin tur kräver en stimulerande och optimalt utvecklande undervis-
ning, lyder fortsättningen. För att uppnå detta anges betyget vara ett viktigt ”hjälpmedel”, 
eftersom det både ger ”information och stimulans”, och utvärderar både eleverna och skolan. 
Efter denna inledning följer ett avsnitt som pekar på bristerna i det relativa betygssystemet. 
Svagheten hos de relativa betygen är att de inte är kopplade till elevens kunskaper, utan till 
”varje elevs position i klassen relativt klasskamraterna”. De bidrar därigenom till den ”’stress 
och osunda konkurrens’” som betygsmotståndarna enligt motionen brukar hänvisa till.  Därtill 
skapar de få betygsstegen felaktiga uppfattningar om skillnaderna mellan olika elever. Dess-
utom får eleverna betyg för sent, vilket anges som ytterligare ett skäl till betygsstressen: ovana 

                                                 
21 Skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i 
förskola, skola och vuxenutbildning. 
22 Ibid. 
23 Mot. 1990/91:Ub225 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) Ett nytt betygssystem 
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vid betyg och prov gör det hela överdrivet dramatiskt. Detta kan enligt motionen i förläng-
ningen skapa ångest för högstadieeleverna och hindra dem från att ta in kunskaperna. Slutli-
gen hävdas att ett reformerat, kunskapsrelaterat betygssystem – tvärtemot vad betygsmotstån-
darna anser – kan ”vara det mest effektiva sättet att motverka den sociala snedrekryteringen 
till högre studier”.  
 
I motionens tredje del utvecklas de bakomliggande argumenten för den moderata övertygelsen 
om betygens värde, angivna i sex punkter. Betygen är ”stimulerande” och ”uppfordrande”, de 
tjänar som kontinuerliga utvärderingsinstrument för lärarna i deras arbete, och kan ”ge rättvi-
sande och lättbegriplig information som kan förstås av alla”. Vidare ger betygen en ”tydligt 
formulerad grund för behörighet för vidare studier på gymnasie- och högskolenivå”, och kan 
”i viss utsträckning också fungera som underlag för urval till högre utbildning”. Det sist-
nämnda argumentet föranleder dock en reservation: moderaterna anser att betygens betydelse 
som urvalsinstrument har överdrivits. Detta är en grundbult i moderat bedömningsargumenta-
tion under 1990- och 2000-talet: betygens främsta förtjänst är inte att de sorterar människor.  
Det är inte ens säkert att sorterings- eller kvalifikationsaspekten är en förtjänst. 
 
Den moderata tonvikten ligger istället på betyget som ett ”pedagogiskt och informativt hjälp-
medel”. Det är även grundtemat i motionens åttafaldiga förslag om ett nytt betygssystem som 
fungerar som en uppsummering av motionens tidigare resonemang: 
 

• Betygen ska bli kunskapsrelaterade och därmed ”rättvisande” (understödda av natio-
nella prov).   

• Endast elevernas prestationer ska sätta gränser för betygsfördelningen.  
• Betygen ska följa ”en tolvgradig skala” för att därigenom minska betydelsen av be-

tygsskillnader mellan eleverna. Som förebild för modellen anges dels läroverkets 
”bokstavssystem”, dels ”de betygssystem som används i vår omvärld”.  

• Betyget ”underkänt” ska finnas med för ”dem som inte ens bemödat sig om att uppnå 
en viss kunskapsnivå”, med tillägget att i grundskolan delar skola och elev ansvaret 
för att eleverna lyckas bli godkända.  

• Möjlighet att komplettera och ersätta tidigare betyg ska alltid finnas, eftersom elever 
mognar i olika takt och alltid ska kunna sporras att förbättra sig.  

• ”Betyg skall ges tidigt och ofta”, dvs. allra senast från årskurs tre.  
• Betyget ska vara ett behörighetsbevis för vidare studier, som garanterar den minsta 

kunskapsmängd som krävs för fortsatta studier.  
• Betyg kan som man redan varit inne på ”också utgöra ett av flera underlag för urval 

till högre utbildning eller yrkesarbete”, men bör ges begränsad varaktighet och över-
huvudtaget ”tonas ned” som urvalsinstrument.    

 
Den moderata konklusionen 1991 om betygens kommunikativa värde blir sålunda: 
 

Betyg, utformade på detta sätt, ger information till elever och föräldrar. De kunskapsre-
laterade betygen kan tjäna som incitament för lärarna att bättre följa de enskilda elever-
na vad gäller deras förbättrade eller försämrade resultat. Betygen informerar också om 
sådana förändringar till vägledning för föräldrarna. Därmed underlättas kommunikatio-
nen mellan föräldrar och skola. Betygen kan utgöra grund för förändringar av individu-
ella studieplaner och för meningsfulla samtal mellan lärare, elever och föräldrar.24 

 
Den generella moderata linjen i bedömningsfrågor har alltså varit att lyfta fram betyg som ett 
pedagogiskt och informativt verktyg genom hela skolgången. Få bedömningsrelaterade mode-

                                                 
24 Ibid. 
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rata motioner uttrycker något annat. Det finns dock ett markant och intressant undantag. I en 
egenmotion från 1993 diskuterar riksdagsledamoten Henrik Landerholm huruvida centralt 
ställda betygskrav överensstämmer med skolans ökade frihet för lokalt inflytande. Inlednings-
vis följer en redogörelse för betygsmotståndarnas och betygsförespråkarnas argument i be-
tygsfrågan. De argument mot betyg som refereras är att betygen hävdas leda till ett stelt ar-
betssätt, att de är ”en onödig piska” som tidigt minskar elevernas motivation, samt att de ensi-
digt riktar fokus mot ”mätbar kunskap” och därigenom åsidosätter ”elevernas kreativitet, 
samarbetsförmåga, ansvar, noggrannhet, flit, intresse och övriga socialisation.”  Ökad motiva-
tion anges å andra sida vara betygsförespråkarnas huvudargument för betyg, tillsammans med 
”rätten att få ett påtagligt bevis för sina kunskaper”. Urval vid senare studier har enligt motio-
nen även varit ett ”traditionellt” argument för betyg (därmed antyder Landerholm, i likhet 
med partimotionen ovan, att betyg för urval inte längre är ett gångbart argument).  
 
Anmärkningsvärt är att refererandet till de båda sidorna i betygsdebatten sker utan någon stark 
värdering från Landerholms sida. Överlag kan man tala om en beskrivning som försöker ba-
lansera de olika argumenten för och emot betyg, vilket annars är sällsynt i betygsmotionerna. 
Det gäller även Landerholms redogörelse för betygsfrågans behandling av olika utredningar 
från 1970-talet och framåt. Särskild vikt lägger han vid den remisskritik som riktades mot 
1991 års betygsberedning, däribland beredningsförslagets svaga teoretiska grund och tillämp-
ningsförklaringar.  
 
Huvudfrågan i den här motionen är egentligen inte huruvida betyg är bra eller inte och inte 
heller hur betygssystem bör vara beskaffade. Kärnan ligger i att den då nyliberalt sinnade 
Landerholm, som bl.a. var informationschef på Timbro 1990-1992 (och senare blev rektor för 
Försvarshögskolan), ansåg att skolans decentralisering borde bejakas på alla plan, även i fråga 
om kunskapsbedömningar: 
 

Inget talar för annat än att vi under resten av 90- talet kommer att se en allt större mång-
fald i såväl innehåll som avseende pedagogiska metoder. Det finns anledning att bejaka 
denna process som skapar skillnader mellan skolor. I konkurrens med varandra stärks 
alla skolor, och skolväsendet som helhet utvecklas efter decennier av stillastående. 
Också den offentliga skolan ges successivt större frihet att själv forma sin undervisning. 
Flera reformer under 1980-talet har minskat den traditionellt starka statliga styrningen 
av skolväsendet.25 

 
En ökad pedagogisk frihet och variation talade, enligt Landerholm, ”mot ett nationellt och 
detaljreglerat betygssystem, åtminstone för friskolorna”. Endast i avgångsklasserna, i årskurs 
nio och i gymnasieskolans årskurs tre, ansåg han det befogat med centralt kontrollerade betyg 
eller examinationer som grund för utvärdering av elever och skolor eller för vidare studier. I 
övrigt borde varje skola själv få bestämma sina metoder för att understödja och kontrollera 
elevernas måluppfyllelse: ”Som ett löpande pedagogiskt instrument bör betygen inte regleras 
centralt”. 
 
Även om moderaterna som parti genomgående förordat betyg från tidiga år, så satte Lander-
holm fingret på en uppenbar motsättning i den moderata synen på betyg och bedömning. Var-
för ska inte ett marknadsliberalt bejakande av konkurrens och mångfald också omfatta meto-
derna för bedömning, särskilt om man hävdar att dessa i första hand är pedagogiska verktyg? I 
synnerhet i förhållande till de fristående skolorna som moderaterna starkt försvarat finns det 
som Landerholm visar marknadsliberala skäl att ifrågasätta centralt formulerade bedömnings-
dekret. Faktum är att också partiskrivningarna vacklar i detta avseende. En motion från 
2000/2001 bär just titeln Ökad frihet för skolors egna bedömningar och i den framträder mot-
                                                 
25 Mot. 1992/93:Ub503 av Henrik Landerholm (m) Betygsättning i grund- och gymnasieskolan. 
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sättningen i fullt ljus.  I denna partimotion förs – liksom i flera andra - ett principresonemang 
kring skolors möjlighet att själva välja sätt att bedöma: ”Exakt hur den enskilda skolan skall 
arbeta för att uppnå ett förbättrat resultat är en fråga just för den enskilda skolan”. Främst 
formulerar partiet dock en kritik av s-regeringens beslut att inte tillåta enskilda skolor att sätta 
betyg tidigare än i årskurs åtta. Huvudbudskapet blir därför att skolor som vill borde kunna få 
sätta betyg – eller åtminstone skriftliga omdömen – om och när de själva anser detta gynna 
sina elevers utveckling.  
 

En grundförutsättning för att lyckas med sitt kvalitetsarbete är att varje skola känner sig 
trygg i sin egen metod för information om studieresultatet. Variationen mellan skolorna 
kan säkert vara stor metodiskt medan den stora vinsten ligger i skolans frihet att själv 
bestämma metod, tidpunkt och utformning av resultatmätning och redovisning. Många 
skolor vill använda sig av skriftliga omdömen och betyg redan från skolstart medan 
andra finner utvecklingssamtalet som bas för informationen tillräckligt de första åren, 
för att längre fram formalisera informationen med hjälp av betyg.26 

 
Man kan säga att partiet i denna motion delvis ansluter sig till Landerholms argumentation. 
Valfriheten bör gälla även i bedömningsfrågor. Fast samtidigt är polemiken i motionen också 
klart riktad mot den socialdemokratiska betygsfientlighet som moderaterna urskiljer. I detta 
avseende fullföljs den kritik som till exempel framkom i den inledningsvis refererade modera-
ta motionen 1990. Utvecklingssamtal eller andra alternativa bedömningsformer behandlas 
genomgående kortfattat i moderata motioner och synes väga relativt lätt gentemot betygen, 
vilka i princip alltid framställs som föredömligt informativa och tydliga.  
 
Det fortsatta 2000-talet med en ännu starkare fokusering på utvärdering, kvalitetsgranskning 
och internationella kunskapsmätningar har inte bidragit till att förändra den moderata synen 
på bedömning. Den moderatledda regering som tillträdde 2006 driver i stället en politik som 
syftar till att starkare reglera utrymmet för lokala kunskapsbedömningar, som del av en gene-
rellt starkare statlig kontroll av utbildningen. Ett viktigt uttryck för denna reglering är att föra 
in betyg och skriftliga omdömen tidigare i skolan, som en möjlighet för de yngsta barnens 
skolor och en skyldighet för mellanbarnens skolor. Delvis är det i linje med det moderata be-
tygsprogrammet av 1990 års modell (jfr motionen ovan). Men det finns en viktig skillnad, en 
tyngdpunktsförskjutning. I början av 1990-talet förespråkade moderaterna ökad valfrihet för 
skolorna i kombination med en statlig utvärdering av utbildningen, av en typ som ännu inte 
fanns. Då var det betygens och de skriftliga omdömenas pedagogiska värde som partiet främst 
lyfte fram. I den nuvarande regeringens skolpolitik framstår kontrollfunktionen som minst 
lika framträdande.  För att bättre förstå och förklara denna förändring finns det anledning att 
närmare granska folkpartiets hållning visavi bedömning. 

Folkpartiet: från osäker försiktighet till medveten strategi? 
 

Betygen får […], enligt vår mening, aldrig ersätta personliga kontakter mellan föräldrar, 
lärare och elever. Det som i dag kallas kvartssamtal måste utvecklas. Betygen är bara 
ett sätt bland andra att hålla kontakten med hemmet. Skolorna kan också välja att 
komplettera betyg och samtalskontakter med skriftliga omdömen. Varje elev bör inför 
terminsstarten tillsammans med lärare och föräldrar göra upp ett studieprogram där mål 
i olika ämnen sätts upp.27 

 
Folkpartiet har varit betydligt mindre aktivt än de övriga två partierna när det gäller att formu-
lera specifika bedömningsmotioner. Möjligen avspeglar det en viss tvehågsenhet inför feno-

                                                 
26 Mot. 2000/01:Ub282 av Beatrice Ask m.fl. (m) Ökad frihet för skolors egna bedömningar 
27 Mot. 1990/91:Ub821 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) Skolan. 
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menet bland folkpartisterna. Det är denna lite reserverade hållning som framträder i citatet 
ovan från en partimotion från 1990. Folkpartiet har inte delat den moderata övertygelsen om 
vikten av tidiga betyg, och har konsekvent föreslagit färre betygssteg än moderaterna (sju mot 
tolv var stegantalen som gällde 1990). Däremot har man delat den moderata uppfattningen att 
betygens betydelse som urvalsinstrument bör tonas ned. Men i jämförelse med socialdemo-
kraterna har folkpartiet genomgående varit en starkare förespråkare av betyg, prov och inte 
minst examina.  Den lite reserverade folkpartistiska mellanpositionen kan hänga samman med 
partiets socialliberala profil, med rötter i nykterhetsrörelsen, frikyrkan och lärarkåren. Det är 
en socialliberalism med vissa värdekonservativa inslag. I folkpartistiska skolmotioner skymtar 
en skepsis mot andra partiers övertro på förnyelse och konkurrens, när det så att säga sker för 
sakens egen skull. Inställningen till informationsteknologin (IT/IKT) är belysande. 1990-talets 
moderata partimotioner och socialdemokratiska propositioner kring IT och utbildning andas 
visionär framtid och stora förhoppningar. Folkpartiet ger sällan uttryck för sådan IT-eufori. 
Istället varnar man redan i början på 1990-talet för överdrivna förväntningar på datorerna i 
skolan och att lärarnas roll i informationssamhället inte får underskattas.28  
 
Folkpartiet har – understödd av dagspress och delar av ämneslärarkåren – i högre grad än de 
övriga två partierna gjort sig till lärarnas politiska företrädare. I de folkpartistiska motionerna, 
ges lärarens situation och arbete alltid ett stort utrymme. Ett sammanfattande intryck av de 
folkpartistiska skolmotionerna är att arbetsro och god ordning genomgående är centrala te-
man. Till en början i betydelsen att politikerna – läs socialdemokraterna – ska låta skolan få 
tid på sig att anamma de nya reformerna…  
 

[Det är] viktigt att understryka att skolan nu behöver arbetsro för att kunna förverkliga 
den nya läroplanen, övergång till målstyrning och ett nytt betygssystem. Föräldrar och 
elever, lärare och kommuner måste kunna känna trygghet i en mer långsiktig plane-
ring./…/ Därför anser folkpartiet att det är ytterst beklagligt att regeringen, i stället för 
att skapa breda långsiktiga lösningar som ger stabilitet, nu har valt en återställarpolitik. 
Dels genom att riva upp betygssystemet. Dels hota valfriheten genom att ifrågasätta 
skolpengssystemet. Det är också mycket beklagligt att det de senaste åren varit omöjligt 
att förankra viktiga skolpolitiska förändringar över blockgränsen. Återställarna och att 
skolan görs till slagfält för ideologiska strider är enligt vår mening ingenting som ger 
stabilitet eller gynnar vare sig elever eller skola.29 

 
 … och senare i mer konkret betydelse: 
 

Rapporterna om grovt våld, mobbning och ett förödmjukande språkbruk duggar tätt 
från landets skolor. Enligt uppgifter från Barnombudsmannen mobbas 100 000 elever i 
skolan. En rapport från Brottsförebyggande rådet 1998 visade att 50 000 högstadieele-
ver utsattes för våld i skolan. Även lärare utsätts för kränkningar. Det kan handla om 
knivhot och grovt kränkande tillmälen. Värst drabbade är kvinnliga lärare. Att kräva 
ordning och reda i skolan är att stå upp för en jämställd skola som präglas av demokra-
tiska värderingar och respekt för varandra. Det borde vara en självklarhet. Arbetsron är 
en förutsättning för kunskap och lärande i skolan.30 

 
Folkpartiet är förvisso inte ensamt om att uppmärksamma ordningen i skolan. Som framgår av 
tabell 9 (se bil. 1) så har moderater återkommande motionerat om ordningsbetyg, vilket folk-
partister aldrig gjort under hela perioden 1990-2007. Men i folkpartiets övergripande partimo-

                                                 
28 Se t.ex. Mot. 1994/95 1994/95:Ub315 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Skolpolitiken. Fp har genomgående uttalat 
sig positivt för användningen av IT i skolan, men har mer betonat vikten av att ge eleverna likvärdiga möjlighe-
ter att lära sig den nya tekniken än att skriva fram dess pedagogiska potential. 
29 Mot. 1994/95:Ub315 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Skolpolitiken 
30 Mot. 2001/02:Ub225 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) En skola fri från mobbning 
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tioner ingår ordningsfrågan som en med tiden allt viktigare hörnsten, och framträder där som 
en tydlig kunskapsbedömningsaspekt. Det är för övrigt tydligt att moderaterna och folkpartiet 
ger och tar av varandra i sina beskrivningar av skolutvecklingen som från 1999 och framåt 
framstår som alltmer eländig. Sett över tid är dock folkpartiet mer benäget än moderaterna att 
lansera sina förslag i en mer slagordsmässig stil och samtidigt stegvis modifiera dem. Modifi-
eringarna sker dels genom en viss inympning av moderata förslag, dels genom anknytning till 
dagsaktuella händelser, samt möjligen en viss känsla för opinionsvindar. I fråga om kun-
skapsbedömning går det dessutom att utläsa hur folkpartiet kraftigt har expanderat sina an-
språk på vad staten bör reglera, samtidigt som man håller fast vid vissa grundläggande princi-
per. I synen på betyg och skriftliga omdömen har folkpartiet ställt sig allt närmare moderater-
na under de sista åren. Följande återgivning av motsvarande avsnitt i partiets skolmotioner 
1999 och 2005 illustrerar den folkpartistiska utvecklingen: 
 

En jämförelse av folkpartiets syn på skriftliga kunskapsbedömningar 1999 och 200531 

Fetstilt text markerar formuleringar och argument som folkpartiet vänder sig emot. Understruken text markerar 
formuleringar som är i princip liktydiga i de två texterna. 
 
1999: 2005: 
Det behövs mer utvärdering 
både inom skolan och från 
staten gentemot skolan. Det 
måste finnas tydliga kun-
skapsmål för undervisning-
en, och att utvärdera hur 
målen har nåtts av den en-
skilde eleven är en viktig 
uppgift.  
 
 
 
 
 
Utvecklingssamtalen är 
oerhört viktiga för elever, 
föräldrar och lärare. Under 
dem skall elevens utveck-
ling, både när det gäller 
kunskaper och socialförmå-
ga, utvärderas och uppmunt-
ras. Dessa samtal skall börja 
redan i förskolan och följa 
eleven genom hela grund-
skoletiden. Eftersom samta-
len ställer höga krav på 
läraren för att vara utveck-
lande förutsätter de utbilda-
de lärare. Folkpartiet anser 
att utvecklingssamtalen 
skall dokumenteras skrift-
ligt. 
 
 
 
 

Mål som inte utvärderas är naturligtvis meningslösa. För att tidigt kunna sätta in 
extra stöd och hjälp måste elevernas studieresultat utvärderas. Det sker i första 
hand genom lärarnas fortlöpande utvärdering, men bör också ske genom natio-
nella prov. En viktig del av lärarnas undervisning är att följa upp elevernas kun-
skapsutveckling. Det sker genom att observera eleverna, göra olika övningar, 
läsa elevtexter, genomföra olika typer av prov och annat. Det finns också många 
skolor som använder olika typer av lämpliga program, t.ex. läsutvecklingssche-
ma (LUS). Många nyutbildade lärare anser att lärarutbildningen inte tillräckligt 
lär ut metoder för utvärdering av elevernas kunskaper. Det är naturligtvis mycket 
allvarligt. Lärarutbildningen måste av flera skäl reformeras i grunden och en av 
de saker som behöver förändras då är att mer fokus måste läggas på hur lärarna 
ska kunna följa upp elevernas utveckling. Lärarutbildningen måste utbilda lärar-
na i att utvärdera elevernas kunskap.  
 
Dialogen mellan skolan, eleven och föräldrarna är viktig, framför allt dialogen 
om elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Folkpartiet liberalerna 
vill på flera sätt förbättra denna information för att tydliggöra hur eleven ligger 
till. Folkpartiet motsätter sig ett system där lärarna drunknar i administration. 
Därför tror vi inte på att alla elever ska ha en obligatorisk individuell utveck-
lingsplan. Skolan är redan fylld av administration. De skärpningar av målformu-
leringar, betygskriterier, provsystem och skriftliga omdömen som Folkpartiet 
föreslår räcker långt för normalelevens behov. När en elev kan misstänkas inte 
nå målen ska skolan å andra sidan vara skyldig att ta fram en handlingsplan. Den 
ska sammanfatta problemen, vilka åtgärder som sätts in, hur de utvärderas och 
vem som har ansvar för de olika insatserna. Genom att endast skriva planer för 
de elever som verkligen behöver kan lärarnas kompetens användas på ett mer 
fruktbart sätt. Individuella utvecklingsplaner ska inte införas som ett obligatori-
um i skolan. Först när en elev riskerar att inte nå målen ska skolan vara skyldig 
att upprätta en handlingsplan.  
Föräldrar efterlyser ofta bättre information om hur deras barn ”ligger till” i för-
hållande till målen. Ofta uppfattas skolans information som luddig och undermå-
lig. De försök som har gjorts med tydliga skriftliga omdömen har stoppats av 
regeringen. Socialdemokraterna verkar anse att tydlig information om elevernas 
eventuella brister är kränkande, när det snarare är tvärtom. Att föräldrarna får 
information om elevernas utveckling kan vara avgörande för att nå målen. Alla 
skolor ska därför vara skyldiga att formulera skriftliga omdömen för varje elev 

                                                 
31 Mot. 1999/2000:Ub294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Liberal skolpolitik och Mot. 2005/06:Ub343 av Lars 
Leijonborg m.fl. (fp) En liberal politik för gymnasieskolan.  
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I dag får eleverna betyg från 
höstterminen i åttonde klass. 
Det tycker Folkpartiet är 
alldeles för sent. Folkpartiet 
anser att elever, föräldrar, 
skola och skolpolitiker tidi-
gare än i åttan bör få dessa 
signaler. Alla elever skall få 
betyg från årskurs sex. 
Dessutom bör betygsskalan 
bli sexgradig. Det är för få 
steg idag för att betygen 
skall visa vilka kunskaper 
eleven har uppnått.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolans resultat skall också 
utvärderas. Nationella ut-
värderingar är viktiga efter-
som de ger en samlad bild 
av skolans resultat. För att 
på bästa sätt kvalitetssäkra 
den svenska skolan anser 
Folkpartiet att obligatoriska 
nationella prov regelbundet 
skall genomföras. De natio-
nella ämnesproven i svens-
ka, engelska och matematik 
skall vara obligatoriska i 
grundskolans årskurs 5. 
 

från och med årskurs 1. Omdömena ska omfatta elevens kunskapsmässiga och 
sociala utveckling. De ska kunna vara betygsliknande och vara tydligt och klart 
skrivna så att föräldrarna lätt kan ta till sig informationen om sitt barn. I övrigt 
ska det råda stor frihet för varje skola att utforma omdömena som den vill. För-
äldrarna ska också erbjudas utvecklingssamtal för att bland annat följa upp och 
diskutera det skriftliga omdömet. Det är viktigt att kombinationen av tydlig 
skriftlig information och den dialog som utvecklingssamtalet ger utvecklas till 
en fungerande helhet. Utvecklingssamtalet ska skapa förutsättningar för maximal 
utveckling av eleven. Överenskommelser mellan hem och skola har i detta sam-
manhang stor betydelse.  Skriftliga, också betygsliknande, omdömen till föräld-
rarna ska vara obligatoriska från årskurs 1. Alla föräldrar ska erbjudas regel-
bundna utvecklingssamtal.  
 
Betygen är den sammanhållande strukturen för kunskapsskolan. Betygen håller 
samman strukturen med mål, utvärdering och information och gör att elevernas 
kunskapskvalitet bedöms på ett rättssäkert sätt. Betygen är skolans signalspråk. 
Betygen fungerar normerande för vilken kunskap som är prioriterad i skolan och 
gynnar en kvalitativ utveckling av kunskapen från rena fakta till djupare förstå-
else. Många som vill avskaffa betygen hävdar att det räcker med att veta om 
eleven är godkänd eller icke godkänd. Ett sådant resonemang leder till en föryt-
ligad kunskap som premierar ren faktakunskap. Det är först med de högre be-
tygsstegen som kvaliteten i kunskapen definieras och mäts. Kvalitet är att se 
samband, dra slutsatser, förstå sammanhang, inte bara att rabbla fakta. Därför är 
det målrelaterade betygssystemet med flera steg något som vi värnar om och vill 
utveckla. När dagens betygssystem utreddes fanns förslag på ytterligare två 
betygssteg, som sedan aldrig blev verklighet. Både lärare och elever efterfrågar 
ofta fler betygssteg än i dag. Samtidigt är det svårt att hitta kvalitativa kriterier 
för hur många steg som helst. En rimlig nivå vore att införa ytterligare två be-
tygssteg, dvs. en sexgradig målrelaterad skala. Betygen är ett viktigt signalsy-
stem för hur väl målen nås. Därför är det alldeles för sent att ge betyg från 
årskurs åtta. Obligatoriska betyg bör i stället ges från årskurs sex. Skolor som 
vill, ska kunna ge betyg från årskurs tre. Därför bör både mål och betygskriterier 
tas fram för de årskurser som berörs. 
Ett sexgradigt målrelaterat betygssystem bör införas. Betyg ska vara obligato-
riskt från årskurs sex och frivilligt för skolan från årskurs tre.  
 
Dagens nationella utvärderingssystem är bristfälligt och inte tillräckligt distinkt 
utformat. De nationella proven ska garantera att alla elever som behöver stöd 
upptäcks i tid. De ska också garantera att alla skolor har samma kravnivåer i 
betygen. Proven är rikslikare och har ett stort genomslag på vilka kunskapskrav 
som skolan ställer upp. Tyvärr motsvarar godkändkravet på dagens nationella 
prov inte kursplanernas kriterier. För att garantera betygens likvärdighet över 
hela landet krävs därför fler obligatoriska nationella prov. 
Varje stadium ska ha egna mål. Därför bör också det nationella provsystemet 
omfatta nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Fler ämnen än i dag bör omfattas av 
nationella prov. Proven behöver inte i alla ämnen genomföras skriftligt eller vid 
ett enda provtillfälle. Folkpartiet liberalerna motsätter sig bestämt den utveckling 
som finns att anpassa de nationella proven efter elevgrupper som har svårt att 
klara dem. Det rimliga är naturligtvis att hjälpa eleverna genom bättre undervis-
ning, inte genom sänkta krav. Detta urholkar innehållet i bildningsskolan. 
Nationella prov bör införas i årskurs 3, 6 och 9 och ges i fler ämnen än i dag. 32 

                                                 
32 En jämförelse mellan fp:s valhandböcker – partiets bok för presumtiva väljare – 1988 och 2006 sätter den 
folkpartistiska skoloffensiven i ett längre tidsperspektiv. 1988 ägnas utbildning 7 av 270 sidor, som punkt 27 av 
40. I 2006 års handbok ”Kom igen Sverige!” är utbildning tredje punkt efter inledningen och ett avsnitt om till-
växt, och utgör en tiondel av den nästa 400 sidor tjocka boken.  Björklund inleder avsnittet: ”Varför måste de 
lära sig om grekiska gudar, de ska ju stå i fabriken? Frågan ställdes av min mamma i Skene där jag växte upp. 
För mig är det självklart att skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Arbetarklassens barn är de 
stora förlorarna på den flummiga socialdemokratiska skolpolitiken. En del elever behöver stöd för att klara ut-
maningarna men man hjälper ingen genom kravlöshet. Det faktum att man har höga förväntningar är ett uttryck 
för engagemang för eleverna.” Folkpartiets valhandbok Kom igen Sverige! (2006:40). 
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Jämförelsen mellan de två motsvarande avsnitten i folkpartiets skolmotioner 1999 och 2005 
illustrerar de tilltagande folkpartistiska anspråken på reformering och statlig reglering av sko-
lan. Alldeles uppenbart är att den senare motionen är mycket utförligare både i argumentation 
och i antalet åtgärdsförslag. Dessutom framgår att partiet bytt ståndpunkt i flera frågor. 2005 
öppnar man för betygsliknande omdömen från första klass, och prioriterar dessa framför ut-
vecklingssamtalen. Här har folkpartiet anammat en typiskt moderat hållning. Detta närmande 
till moderat argumentation syns även i kritiken av socialdemokratisk skolpolitik som ledande 
till administrativ överlastning för de skolverksamma (i detta fall genom införandet av indivi-
duella utvecklingsplaner). Överhuvudtaget utgår argumentationen 2005 genomgående från 
socialdemokratiska tillkortakommanden, vilket är mindre framträdande i motionen 1999. 
 
Men den folkpartistiska lösningen på den skolkris som partiet identifierat är som sagt inte 
nödvändigtvis att minska på den statliga styrningen. Partiet förespråkar visserligen en mer 
distinkt utformning av det nationella utvärderingssystemet, men det kan knappast tolkas som 
att partiet önskar en svagare statlig styrning. I synen på statens ansvar för skolan har folkpar-
tiet i flera avseenden blivit allt mer centralistiskt – en kursändring som man explicit annonse-
rat och som även följer av partiets reformförslag under 2000-talet.  Den föreslagna utvidg-
ningen av antalet nationella prov torde exempelvis leda till merarbete för lärarna, och kan 
dessutom beskrivas som en stark statlig intervention i det lokala skolarbetet. Det är dock tro-
ligt att folkpartiet här utgått från att man har stöd för detta bland många lärare – att man antar 
att lärare hellre vill ha fler nationella prov och förordningar att anpassa sin undervisning efter 
än att lokalt upprätta individuella studieplaner för sina elever.  
 
Den folkpartistiska omsvängningen sammanfaller i stort med Jan Björklunds genombrott i 
rikspolitiken och med bildandet av den borgerliga alliansen. Det är förmodligen två bidragan-
de orsaker till att folkpartiet anammat och i viss mån annekterat delar av den moderata skol-
politiken i förening med en överordnad socialliberal centralism. Hur väl förankrad denna 
transformation varit bland partimedlemmarna och partiets riksdagsledamöter kan diskuteras. 
Den går i vilket fall inte att spåra i folkpartiets egenmotioner 1990-2007.  
 

Bedömningspolitikens hjärna och hjärta – en tillspetsad summering 
Framför allt moderater och socialdemokrater har positionerat sig mot varandra i sin skolpoli-
tik och i sin bedömningspolitik. Tillspetsat kan vi säga att moderaterna vill visa att deras 
skolpolitik premierar förnuft och tankeskärpa, medan socialdemokraterna främst hävdat vik-
ten av att alla elever ges chansen till likvärdig utbildning. Moderaterna vill, kan man metafo-
riskt hävda, representera hjärnan i svensk utbildning, medan socialdemokraterna snarare re-
presenterar hjärtat. Folkpartiet representerar i så fall en skolpolitik som slits mellan eller al-
ternativt söker förena hjärta (omtanke om alla elever) och hjärna (omsorg om de högpreste-
rande). 
 
Den socialdemokratiska hållningen bottnar i ett särskilt engagemang för elever med särskilda 
svårigheter att uppnå uppställda skolmål, samt i föreställningen att en rättvis och jämlik skola 
bör sätta samarbete framför konkurrens. Kontentan av denna hållning har länge varit att mi-
nimera och senarelägga formaliserade, skrivna bedömningar av elevernas kunskaper. På så vis 
ges, om jag har tolkat tankegången rätt, skolan möjlighet att under lång tid skapa det samar-
betsklimat i klassrummet som enligt socialdemokratisk ideologi även borde råda i samhället. 
Ingen ska hamna på efterkälken, och ingen heller tränga sig före! För att skolan och samhället 
ska fungera, för att blodet ska pumpa runt i samhällskroppen, behövs alla. Så kan kanske den 
socialdemokratiska skolpolitikens grundsats metaforiskt definieras. 
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Moderaternas hållning är mer intellektuellt orienterad. Det innebär att moderaten är särskilt 
mån om skolan som producent av intellektuella, i betydelsen personer som kan gå vidare till 
högre studier och inte minst eliten bland dessa, företrädesvis inom naturvetenskap (och eko-
nomi). Även skolans arbete bör enligt moderaterna bedrivas enligt intellektuella principer, i 
betydelsen följa en tydligt kommunicerbar, lättargumenterad logik. Framskrivningen av betyg 
och andra preciserade, skriftliga omdömen – särskilt i de akademiska ämnena – följer av den-
na fokusering på intellektet: att hos eleverna utveckla förmågan att tänka rätt, och låta vissa få 
rätt att tänka lite längre! För att skolan och samhället ska fungera krävs spets och konkurrens, 
att hjärnan i samhällskroppen får tillräckligt med stimulans. Så kan kanske en moderat 
grundsats för skolpolitiken bildligt definieras . 
 
Den folkpartistiska hållningen framstår som mindre utmejslad, lite mer grå men kanske också 
mer substantiell. Metaforiskt kan vi möjligen drista oss till att det är magkänslan som styr. Det 
folkpartistiska skolidealet är i vilket fall kärvt: huvudbudskapet är att ingen väg till kunskap är 
lätt, särskilt inte när man som folkpartiet söker förena den socialdemokratiska breddningen 
med den moderata elitsatsningen. Folkpartisterna är inte överdrivet entusiastiska eller intres-
serade av bedömningsfrågorna som sådana, men klokt brukade blir, enligt den folkpartistiska 
argumentationen, betyg liksom andra typer av omdömen nyttiga lärarverktyg för att underlätta 
den likaledes nyttiga kunskapsbearbetningen. För att skola och samhälle ska fungera krävs att 
alla är med, men var och en efter sin förmåga. Folkpartiets skolpolitiska grundtes formulerad i 
metaforer skulle då kunna vara: Hjärta och hjärna är båda förutsättningar för samhällets 
överlevnad, men de fyller skilda funktioner. 
 
Metaforer och tillspetsningar framhäver särdrag och överdriva skillnader i det som beskrivs. 
Samtliga tre partiers skolpolitik rymmer förstås både hjärta och hjärna (detsamma gäller för 
övrigt resterande riksdagspartier). Ovanstående lite naiva karakteristik hjälper ändå till att 
illustrera de oundvikliga begränsningarna i det enskilda partiets syn på utbildning (liksom på 
andra politikområden). Jag vill med detta hävda att partiernas skolideal i viss utsträckning kan 
knytas till deras praktikpolitiska ideal, dvs. deras ideal för hur politik ska bedrivas. Katarina 
Barrling Hermansson (2004) visar hur de olika partiernas riksdagsgrupper bildar olika parti-
kulturer, med skilda sätt att argumentera och se på kunskap. Hon finner t.ex. att den moderata 
riksdagsgruppens politikpraktiska ideal präglas av en stark rationalism som sätter logik och 
stringens framför erfarenhet. En något paradoxal konsekvens blir, enligt Barrling Hermans-
son, att moderaternas agerande därmed utmärks av en stark konformism, med små skillnader 
mellan hur ledamöter och parti agerar. Folkpartiets ledamöter prioriterar däremot mer av kri-
tisk rationalism och ger starkare än moderaterna uttryck för att partilinjen inte får styra den 
enskilda uppfattningen. Socialdemokraternas ledamöter lyfter å sin sida fram samtal och erfa-
renhet som centrala värden i praktisk socialdemokratisk politik. Socialdemokraterna präglas, 
enligt Barrling Hermanssons studie, precis som moderaterna av en stark partilojalitet. 
 
Den moderata fokuseringen på det avgränsat intellektuella (hjärnan), den socialdemokratiska 
betoningen av samarbete (hjärtat), och den folkpartistiska viljan att sammanföra och nyttiggö-
ra spets och bredd framträder som skolideal som fått extra näring genom de respektive parti-
kulturerna. Framför allt moderaternas, och i viss mån socialdemokraternas enskilda skolmo-
tioner initierar eller upprepar förslag som partiet förr eller senare lanserat. Det är mer sällsynt 
hos folkpartiet, som generellt uppvisar en större bredd i sina skolmotioner. Ur det perspektivet 
är det desto mer anmärkningsvärt att folkpartiets partilinje i skolpolitiken under de sista tio 
åren framstår som mer programmatisk än både socialdemokraternas och moderaternas. 
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3. Det internationella perspektivet i skolmotionerna 
 
Vägledande för 1990-talets skolreformer var de förändrade villkor för utbildning som politi-
ken ofta hänvisat till med termer som ”kunskapssamhället”, ”livslångt lärande” och ”lära för 
att lära”. Förändrade produktions- och konsumtionsmönster tillsammans med en tilltagande 
global konkurrens och påverkan genererade nya utbildningslösningar som inte minst tog fasta 
på kunskapers snabba omsättning och det därav följande kravet på kontinuerlig fortbildning 
för alla medborgare.33 En politisk knäckfråga, med olika svar beroende på ideologisk tillhö-
righet, blev i detta sammanhang skolans hantering av traditioner, sina egna och samhällets. 
Värdegrundsdelen i den nya läroplanen, en konstruktion som det i stora delar rådde politisk 
enighet om, var exempelvis ett tydligt sätt att balansera de pockande kraven på förnyelse och 
framtidsanpassning. I de olika politiska lägrens riksdagsskrivningar kan man dock finna hän-
visningar till olika slags skoltraditioner. Socialdemokraterna har i första hand knutit an till det 
svenska skolsystemets moderna historia som en del av en svensk välfärdsmodell, medan de 
borgerliga partierna i flera avseenden anknutit till ämnestraditioner och särskilt förespråkat 
avgränsade ämnesindelningar och starkare tyngd på de akademiskt skolande ämnena.  
 
Den tilltagande internationaliseringen är nu inget nytt utbildningspolitiskt tema. Alla 1900-
talets svenska utbildningsreformer har i någon mån kopplats till internationella förändringar: 
såväl politiska, ekonomiska som sociala.  Det ligger så att säga i reformens moderna natur att 
hänvisa till omvärldsförändringar, inom och utom det egna landet (Jfr Sundberg 2005). Men 
under 1990-talet blev Sverige, genom inträdet i EU 1994, i flera viktiga avseenden mer inter-
nationaliserat – eller snarare europeiserat – än tidigare. EU-medlemskapet har påverkat 
svenskt självbestämmande och svensk lagstiftning och har dessutom lett till att Sverige liksom 
övriga medlemsstater fått ökade rättigheter och skyldigheter att delta transnationella besluts-
processer, samverkansprojekt och även jämförande utvärderingar. För en stat som länge häv-
dat sitt oberoende, som officiellt hyllat alliansfrihet och neutralitet och inte direkt deltagit i 
något av 1900-talets stora krig, så kan det svenska EU-inträdet betraktas som något ganska 
omvälvande. Det är inte orimligt att hävda att EU-inträdet faktiskt ändrat villkoren för den 
svenska utbildningspolitiken. Det finns i vilket fall gott om internationella hänvisningar i de 
senaste decenniernas utbildningspolitiska skrivningar. 

Det internationella perspektivet utöver kunskapsjämförelserna 
I riksdagens motioner och regeringens propositioner och skrivelser aktualiseras kopplingen 
mellan skola och internationalisering på flera sätt. Hänvisningar till internationella kunskaps-
mätningar är bara ett sätt på vilket den kopplingen framträder. Dessutom föreligger det vissa 
partibundna samband mellan de olika sätten att aktualisera det internationella. Man kan urskil-
ja ideologiska mönster, som även styr respektive partis sätt att hantera de internationella kun-
skapsmätningarna. Inledningsvis följer därför en genomgång av fyra kategorier av internatio-
nella hänvisningar utöver de som rör jämförande kunskapstester: 
 

• Innehållslig internationalisering i läroplaner och kursplaner 
• Internationell anpassning av utbildning  
• Elever, skolor och utbyten med internationell anknytning  
• Andra typer av internationella jämförelser än mellan kunskapsnivåer 

                                                 
33 Denna förskjutning i utbildningstänkandet kan förklaras med hänvisning till flera ekonomiskt orienterade 
teorier, däribland humankapitalteorin och public choice-teorin , teorier som ofta ställts mot de s.k. kritiska sam-
hällsvetenskapliga teorier som från 1960-talet och framåt sökte göra upp med positivismen. För en översikt av 
denna utveckling i en svensk kontext, se t ex Korp 2006:25ff eller Sundberg 2005:134-160. För en komprimerad 
historisk beskrivning av den svenska utbildningsexpansionen under 1900-talet, se Stanfors 2007. 
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Denna inledande genomgång bygger av praktiska skäl34 i princip enbart på motioner. Jag 
kommer dock för balansens skull att i uppsummeringen även ta upp några regeringsskrivning-
ar. Också i kapitlets andra del, som berör referenser till kunskapsmätningarna, ligger tyngd-
punkten starkare på motionerna än regeringsskrivningarna. Det asymmetriska förhållandet 
mellan opposition och regering (jfr ovan, s. 8) lyser med andra ord igenom i framställningen. 

Innehållslig internationalisering 
Det är framför allt moderaterna som kopplar utbildningen till det internationella, och därför 
får deras motioner det största utrymmet i följande fyra avsnitt. Den moderata partiideologin 
vetter åt flera håll; inom partier konkurrerar olika liberala och konservativa åsiktslinjer med 
varandra. De värde-/ kultur- och socialkonservativa inom partiet förefaller ha fått ett minskat 
utrymme under den nyliberala eran. Sådana röster har dock gjort sig hörda emellanåt, i syn-
nerhet under åren som föregick de nya läroplanerna. Överhuvudtaget kan den moderata euro-
centrismen, precis som dess betoning av fasta, beprövade ämnesgränser betraktas som väl 
förankrad i det konservativa idéarvet. I ett antal moderata motioner, ett par från början av 
1990-talet, och några från tidigt 2000-tal, förordas en starkare ställning för de humanistiska 
ämnena, just med hänvisning till dess grund som förståelse för kulturskillnader. I flera av des-
sa motioner är det eurocentriska anslaget explicit, och därtill kryddat med den hänvisning till 
det kristna kulturarv som man kan säga att kristdemokraterna annars annekterat:  
  

Ett samhälle består av människor med olika förutsättningar och ambitioner. Det sam-
manhållande kittet är den kultur, de traditioner och gemensamma värderingar som ut-
vecklats under historiens gång och som förts vidare från generation till generation. Det 
samhälle vi tillhör har under mer än tusen år utvecklats utifrån den kultursyn som har 
sin grund i Europa och som präglas av humanism och etik baserad på det kristna bud-
skapets krav på medmänsklighet, kärlek och personligt ansvarstagande. Fram till mitten 
av detta århundrade ägde varje människa i vårt land kännedom om åtminstone innebör-
den i tio Guds bud, Kristi bergspredikan och det kristna kärleksbudet. 35  

 
Moderaterna har även återkommande uppmärksammat behovet av ökade kunskaper i främ-
mande språk, något som i mindre skala även förekommer i motioner från de två andra partier-
na. I den moderata motionsskörden 1990-2007 har mer av kunskaper i utländska språk – i 
första hand de stora europeiska språken - varit ett återkommande krav som tydligt kopplas till 
en internationalisering av undervisningsinnehållet. Kravet återfinns även i flera övergripande 
moderata partimotioner. Den bakomliggande argumentationen tar fasta på dels den allmänt 
tilltagande internationaliseringen, dels Sveriges mer aktiva deltagande i den europeiska ge-
menskapen. Förbättrade språkkunskaper för alla elever lyfts fram som en grundförutsättning 
för att Sverige ska kunna hävda sig som utbildningsland och för att de utbildade ska kunna 
konkurrera på en global arbetsmarknad. Denna argumentationslinje bildar i själva verket ett 
fundament i en moderat skolpolitik som – åtminstone under första hälften av 1990-talet – 
hade den uttalade ambitionen att åstadkomma ”Europas bästa skola”: 
 

Det ökade internationella samarbetet leder till att det blir allt viktigare att ha goda språkkunska-
per. Konsekvenserna för skolans del är uppenbara. Om Sverige skall vara med och ''spela i 
samma division'' som andra avancerade länder måste svensk utbildning i effektivitet och kvali-
tet kunna mäta sig med den bästa i varje annat land. Stora krav måste ställas på grundskolan att 

                                                 
34 Dels räcker motionerna långt för att uppnå syftet med inledningsdelen: att visa på typiska partidrag; dels är 
regeringsmaterialet för stort och svåravgränsat för att ingående spåra och värdera alla skilda typer av omvärldsre-
ferenser. 
35 Mot. 1991/92:Ub808 av Sonja Rembo m.fl.(m) Religionsundervisningen i skolan. Se även 
Mot. 1990/91:Ub294 av Sonja Rembo och Hugo Hegeland (m) Religionsundervisningen i skolan. 
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ge alla elever den nödvändiga basen och de goda basfärdigheter som arbetslivet kommer att 
kräva av samtliga anställda. Den ökande internationaliseringen och rörligheten över gränserna 
kräver emellertid att alla väl behärskar minst ett av världsspråken.36  

 
Det moderata huvudargumentet för att påtala behovet av ökade språkkunskaper har varit att 
svenskan hör till de små språken. ”I all synnerhet är det viktigt att vi svenskar som inte har 
något av de stora europeiska språken som modersmål försöker grundlägga en bred språkför-
ståelse i de stora språken i Europa” 37, står det i en motion från 1990 som verkar för fler språk 
redan från skolstarten. Flera moderata motionärer betonar att ökade språkkunskaper både 
gynnar den europeiska integrationen och det svenska näringslivets konkurrenskraft.38  Under 
1990-talet var det franska, tyska och spanska som fokuserades. I 2000-talets moderata språk-
motioner uppmärksammas även språk som ryska, kinesiska och hindi.39 I de senare motioner-
na beklagas att utvecklingen under 1990-talet inte motsvarat de förväntningar som kom till 
uttryck i de tidigare motionerna: nu framhålls att elever och studenter i allt högre grad valt 
bort språk och att studenternas språkkunskaper sjunkit, trots att goda språkkunskaper enligt 
motionärerna blivit ”allt viktigare i en internationell värld och på en växande arbetsmarknad”, 
där engelska inte räcker till.  
 
Socialdemokraterna har genomgående fokuserat andra aspekter av innehållslig internationali-
sering än moderaterna. I samband med utarbetandet av de nya läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 
gav den borgerligt sanktionerade läroplansformuleringen om kristen etik och västerländskt 
kulturarv upphov till protester från bland annat socialdemokrater. Kärnan i kritiken var att 
formuleringen – liksom styrdokumenten i sin helhet – signalerade ett alltför snävt eurocent-
riskt perspektiv, som stängde ute övriga världen och dessutom hotade religionsfriheten. Detta 
var enligt kritikerna till men för elevernas möjligheter att få ett vidgat internationellt perspek-
tiv på arbets- och levnadsvillkor, miljö och kulturella skillnader. Det skulle, hävdades det vi-
dare, särskilt drabba elever med icke-europeisk och icke-kristen bakgrund. Denna hållning är 
typisk för socialdemokraterna under hela perioden. När s-märkta motioner, propositioner och 
skrivelser berör internationalisering som en innehållsfråga, så ligger tonvikten i regel på vad 
som kan kallas solidaritetsaspekten: vikten av att stärka elevernas kunskaper och engagemang 
för globala frågor och i synnerhet de fattigare ländernas problem. I flera fall beskrivs detta 
som en förutsättning också för att öka toleransen bland eleverna, dvs. att öka förståelsen för 
kulturella, etniska och andra skillnader i Sverige. Så här formulerade socialdemokraterna sig 
1993 i sin kommentar till det borgerliga läroplansförslaget: 
 

Klyftan mellan de rikaste och fattigaste länderna ökar. Det kommer att kräva enorma 
insatser att skapa goda levnadsvillkor för jordens ökande befolkning och för att upprätt-
hålla en balans mellan befolkning, resurser och miljö. Utvecklingen är inte ödesbunden 
- vi kan styra den. 
  Mot bakgrund av detta måste solidaritets- och rättviseperspektivet mellan nationer, 
grupper och människor ägnas stort utrymme i skolans vardag. Sveriges långa tradition 
av solidaritet med och bistånd till tredje världen måste återspeglas i skolans arbete. I 
dag breder främlingsfientligheten ut sig i Sverige liksom i övriga delar av Europa. För-
enklade och förljugna budskap sprids som skapar oro bland människor. Det är en viktig 
uppgift för skolan att genom debatt och ställningstaganden med kraft motverka främ-
lingsfientlighet och rasism.  För att garantera och underlätta studier om internationell 
och kulturell förståelse bör detta kunskapsområde få en egen beskrivning i läroplanen.40  

                                                 
36 Mot. 1990/91:Ub203 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) En gymnasieutbildning för framtiden.  
37 Mot. 1990/91:Ub213 av Charlotte Cederschiöld (m) Främmande språk på lågstadiet   
38 Mot. 1990/91:Ub252 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (m) Flexibel språkutbildning 
39 Mot. 2002/03:Ub358 av Anita Sidén och Lena Adelsohn Liljeroth (m) Främmande språk 
40 Mot. 1993/94:Ub1 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett 
nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. Internationell och 
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När moderater uppmärksammar innehållslig internationalisering förekommer det sällan att 
solidaritetsaspekten finns med. I första hand argumenterar moderaterna – vilket också framgår 
i partimotionerna kring skolan – att ökade krav på innehållslig internationalisering bör tillgo-
doses genom en förstärkning av traditionella skolämnen och ämnesindelningar. I samband 
med läroplanspropositionerna 1993 var det endast en moderat riksdagsledamot, Inger René, 
som i motionsform uttryckte uppfattningen att det internationella perspektivet i läroplanerna 
var för eurocentriskt, ”att skrivningarna i propositionen när det gäller internationaliseringen är 
bra och genomtänkta men att de också borde inbegripa länder/världsdelar utanför Europas 
gränser”.41 Renés argumentation kring de globala frågorna var på flera sätt snarlik den ovan 
nämnda socialdemokratiska.42 
 
Den stora skiljelinjen när det gäller skolans innehållsliga internationalisering går alltså mellan 
ett mer avgränsat, traditionellt moderat perspektiv och ett gränsöverskridande socialdemokra-
tiskt. Geografi och naturvetenskap är ytterligare exempel på etablerade ämnen som moderater 
argumenterar för med hänvisning till internationaliseringen. EU-kunskap är det enda moderata 
exemplet på ett icke-traditionellt ämnesförslag Folkpartiets relativt fåtaliga motioner inom 
denna kategori vetter åt båda hållen. Det är det socialdemokrater, folkpartister eller tvärpoli-
tiska grupper som föreslår icke-traditionella eller ämnesöverskridande ämnesområden med 
internationell prägel: konsumentkunskap, undervisning om FN:s barnkonvention, säkerhet på 
Internet och ANT-kunskap om internationell droghandel. Alla dessa kunskapsområden kan i 
likhet med motionerna om internationell solidaritet relateras till det folkrörelsearv som präglat 
både socialdemokraterna och folkpartiet.  

Internationell anpassning av utbildningen 
Implicit ligger i flera moderata förslag att den svenska utbildningens konkurrenskraft också 
förutsätter en viss form av internationell standardisering – även om just det inte är någon po-
pulär moderat term. Den moderata motionen 1990 om undervisning i främmande språk från 
första klass grundades exempelvis på ett harmoniseringsdekret. De europeiska högerpartiernas 
gemensamma kvinnoorganisation, EFU, hade 1989 beslutat att driva denna linje i sina respek-
tive länder. Under det tidiga 1990-talet var annars explicita moderata hänvisningar till interna-
tionella överenskommelser eller examensformer relativt fåtaliga, åtminstone vad gällde skolan 
(den högre utbildningen avvek något).  I friskolefrågan är dock ett återkommande borgerligt 
argument att Sverige undertecknat internationella konventioner om föräldrars rätt att välja 
skola. Att hänvisa till internationella konventioner verkar annars inte ligga lika nära till hands 
för moderaterna som för folkpartiet och socialdemokraterna. Sådana hänvisningar ingår ex-
empelvis i ovan nämnda s- och fp-motioner om ökad internationell förståelse och solidaritet.  
 
Kravet på olika former av gymnasieexamina är folkpartiets mest framträdande profilfråga när 
det gäller kunskapsbedömningar, oftast med hänvisning till dess internationella värde. Från 
och med mitten av 1990-talet förordar folkpartiet återkommande olika former av internatio-
                                                                                                                                                         
kulturell förståelse, konflikthantering och miljömedvetenhet är återkommande socialdemokratiska förslag på 
innehållslig internationalisering. 
41 Mot. 1993/94:Ub40 av Inger René (m) med anledning av prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt be-
tygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. 
42 René för ett resonemang som ligger nära det socialdemokratiska: ”[J]ag anser att läroplanerna också måste 
innehålla en övergripande beskrivning av det internationella perspektiv som omfattar såväl u-länder, som starka 
utvecklingsområden som t.ex. Sydostasien och vårt ömsesidiga beroende för en fortsatt gemensam existens. För 
att skolan skall kunna ge eleverna en beredskap att förstå och tolka vad som händer krävs en vid omvärldskun-
skap. Internationellt samarbete, svensk u-landspolitik, ländernas ömsesidiga beroende av varandra, befolknings-, 
konsumtions- och miljöutvecklingen i ett globalt perspektiv är exempel på viktiga delar av denna” Mot. 
1993/94:Ub6 av Inger René (m) med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem 
för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan 
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nellt gångbara certifikat: lärlingsbevis, studieförberedande examen, yrkesexamen, samt lärar-
examen. Det förslag till studentexamen som formulerades i en partimotion 1998 har partiet 
därefter hållit fast vid. Här betonas den studieförberedande examens betydelse för att skilja 
studie- och yrkesförberedelse åt och därigenom på en internationell nivå kvalitetssäkra ”mor-
gondagens studenter”: 
 

Folkpartiet har länge arbetat för att Sverige ska införa en gymnasieexamen. Sverige är det enda 
landet i västvärlden som har avskaffat sin studentexamen. I regeringens proposition föreslås nu 
införandet av en gymnasieexamen. Dessvärre räcker inte regeringens ambitioner ända fram till 
målet. Den faktiska skillnaden mellan att "ta studenten" i dagens system och den gymnasieexa-
men som regeringen föreslår är mycket liten. Ett specialarbete, som visserligen är av större om-
fattning än dagens, ger inte morgondagens studenter en gymnasieexamen som håller de kvali-
tetskrav som folkpartiet tror är nödvändiga för framtiden. 
 
Folkpartiet vill införa en gymnasieexamen som är internationellt jämförbar. För det krävs det 
mer än vad regeringen föreslår. Vi anser därför att det är oerhört viktigt att den gymnasieexa-
men som nu införs blir en verklig kvalitetsmätare på avklarad utbildning. En snabbutredning 
bör därför tillsättas för att utreda vilka olika moment en gymnasieexamen som håller internatio-
nella mått ska innehålla. 
 
Folkpartiet anser också att gymnasieexamen inte bara ska, som regeringen föreslår, ge förtur till 
högskolor och universitet. Avklarad gymnasieexamen bör vara en förutsättning för att studera 
vid universitet och högskolor.43 

 
Folkpartiet har även gjort motsvarande, men mer kortfattade skrivningar om examensalterna-
tiv för yrkeselever och lärlingar. Där har dock den internationella anknytningen varit relativt 
svag. De gäller även för de socialdemokratiska regeringsförslagen kring gymnasieexamina, de 
förslag som m och fp ansett otillräckliga. Dessa motiveras inte med hänvisning till internatio-
nell gångbarhet.44 Möjligen beror det på att socialdemokraterna mer eller mindre motvilligt 
accepterat gymnasieexamen som term, och att s till skillnad från m och fp relativt klart mot-
satt sig en examen i form av en särskild examination (sluttentamen). Huruvida det är sådana 
examinationer som folkpartiet efterfrågat går inte heller att utläsa ur partiets motioner. Mode-
raterna har däremot i sina examenspropåer talat om särskilda prövningar som en lämplig väg 
att gå tillväga. Hur den nuvarande borgerliga regeringen ställer sig i frågan är ännu inte klar-
lagt. I tillväxtpropositionen 2006 deklarerar regeringen Reinfeldt visserligen att tre examina 
ska införas, men svävar på målet när det gällde den konkreta utformningen.45 Det huvudsakli-
ga syftet med tre examina har uppenbarligen varit att i första hand skapa riktmärken för en 
tredelad gymnasieskola. Kanske köper regeringen den nya gymnasieutredningens förslag från 
2008 att grunda examen på ett visst antal kurspoäng kompletterad med en genomförd exa-
mensuppgift. Examensuppgiften så som gymnasieutredaren föreslår den vara utformad är inte 
helt olik det nuvarande projektarbetet.46  
 

                                                 
43Motion 1998/99:Ub1 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i ut-
veckling - kvalitet och likvärdighet  Hur het examensfrågan var under 1990-talets början kan dock diskuteras. 
Folkpartiet hävdar i och för sig i en skolmotion 1997/98 att partiet länge verkat för att införa en internationellt 
gångbar gymnasieexamen. Den första fp-motionen i ämnet under 1990-talet kom dock först 1996/97 och då som 
svar på ett socialdemokratiskt förslag att införa yrkesexamen.  
44 Gymnasieexamen föreslogs 1997/98 och 2003/04 som följd av två olika gymnasieutredningar. Se prop. 
1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet och prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet 
– elva steg för gymnasieskolan. Socialdemokraterna har också varit sparsamma i riksdagen med förslag kring 
internationell anpassning av utbildningen. 
45 Skriv. 2006/07:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning.  
46 SOU 2008:27 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, s. 534ff. 
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Sett i ett internationaliseringsperspektiv verkar införandet av examen främst uppfylla en för-
hoppning om större – om än skenbar – tydlighet. Det är inte i första hand uttryck för en inne-
hållslig standardisering, så som är fallet med den särskilda IB-examen som redan finns i Sve-
rige. Det är bevisvärdet hos examen som framstår som dess främsta funktion. Examen blir ett 
bevis att i andra länder visa upp för arbetsgivare och universitet, utan att det faktiskt behöver 
matcha det landets examenskrav. Examensbeviset är genom sina historiska konnotationer lad-
dat med betydelse, magisk för vissa, belastad enligt andra.47 

Elever, skolor och utbyten med internationell anknytning  
IB, International Baccalaureate, är en typ av gymnasieprogram med examen som redan är eta-
blerad i Sverige.  Att värna om detta internationella program har genomgående varit en bor-
gerlig angelägenhet. Internationellt kontakter och utbyten mellan elever, skolor, lärare och 
skolforskare berörs överhuvudtaget mer i moderata och folkpartistiska motioner än i social-
demokratiska. Och de borgerliga motionerna handlar främst om internationella internatskolor, 
svenska utlandsskolor och IB-utbildningen. Särskilt betonas hur dessa internationella skol-
former verksamt bidrar till att utveckla såväl utbildning som samhälle. Följande citat visar hur 
folkpartiet argumenterar för hur ökade elevutbyten kan höja kvaliteten på svensk skola: 
 

Folkpartiet anser att skolan har ett ansvar för att möta den nya, mer internationaliserade, tidens 
skiftande behov. Med förbättrade möjligheter till elevbyten (som inte bara ger svenska elever 
möjlighet att studera utomlands, utan också berikar de svenska skolorna med elever från andra 
länder och kulturer), satsningar på informationsteknik i skolan, utökade möjligheter för elever 
att läsa språk och en internationellt gångbar student-examen vill Folkpartiet ge alla elever en 
bättre möjlighet att möta ett internationaliserat samhälle. Vi är positiva till en utveckling där 
alltfler gymnasieskolor erbjuder International Baccalaureate (IB-utbildning).48 

 
Generellt framställs dessa internationella kontakter och utbyten som ögonöppnare, med syftet 
att bidra till att ändra felaktiga förgivettaganden kring svensk utbildning och dess (socialde-
mokratiska) förträfflighet, och därmed fungera som en frihetlig motvikt till ett statligt mono-
pol. Motsvarande tankelinje präglar även de moderata motioner under 2000-talet som föreslår 
ett alternativ till den statliga skoladministrationen. Detta nya ”fristående” institut för kvali-
tetsgranskning och skolforskning förväntas delta i internationella samarbeten och ta del av 
och sprida internationella rön.49 
 
De fåtaliga socialdemokratiska motionerna kring internationella kontakter behandlar andra 
slags utbyten än de borgerliga. I s-motionerna berörs vänskolor i andra länder, utbyten med 
andra länders lärar- eller yrkesutbildning, och utbyten för flickor på tekniska gymnasiepro-
gram. För övrigt är det notabelt att svenska elever med utländsk bakgrund sällan behandlas 
som en internationell resurs. Det gäller både för socialdemokratiska och borgerliga motionä-
rer. När folkpartiet i citatet ovan talar om vikten av ett utbyte i två riktningar, där också ut-
ländska elever ”berikar de svenska skolorna”, så är det, märk väl, inte svenska elever med 
utländsk bakgrund som avses, utan utbyteselever. I några moderata motioner om sfi-
undervisning – alla från 2000-talet – framhålls dock att elever med utländsk bakgrund utgör 
en del av den globala världens mångfald och konkurrens. De lyfts därmed fram som en resurs 
som gynnar den svenska skolans och det svenska samhällets utveckling. Men betydligt vanli-
gare är att motioner som berör denna elevkategori lägger tonvikten på deras svårigheter och 
tillkortakommanden i skolan.   

                                                 
47 För en kritisk beskrivning av examen som effektiv och historietyngd traditionsbevarare, se Bourdieu & Passe-
ron 1970. För en historisk beskrivning av examensinstitutionens etablering i 1800-talets Sverige, se Florin och 
Johansson 1993. 
48 Mot. 2002/03:Ub244 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Gymnasieskola med kvalitet. 
49 Se t.ex. Mot.2002/03:Ub412 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m) Ett fristående nationellt kvalitetsinstitut. 
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Internationella jämförelser som inte rör kunskapsnivåer 
De tre föregående kategorierna innefattar de skrivningar som mer konkret förhåller sig till en 
ökad internationalisering av skolan. Men det internationella rummet kan också användas för 
att framhäva förtjänster och brister i den nationella utbildningen i sig och visa hur den står sig 
i internationell jämförelse. Hänvisningar till internationella kunskapsmätningar (som tas upp i 
nästa avsnitt) är ett exempel på detta. Närliggande är hänvisningar till andra internationella 
jämförelser kring t.ex. lärarlöner, eller till forskningsrön och dylikt. En hänvisning till en in-
ternationell forskningsrapport kring mobbning eller till resultatet i en PISA-mätning fyller 
ofta i båda fallen en likartad retorisk funktion (jfr Pettersson 2008).  
 
Denna retoriska funktion framträder särskilt tydligt hos moderaterna. Som regel har modera-
terna använt omvärldsreferenser för att påvisa svenska tillkortakommanden eller lyfta fram 
utländska förebilder inom utbildningen. Det gäller också de hänvisningar som inte direkt rör 
mätningar av elevers kunskaper och resultat. I dessa fall handlar det t.ex. om att försämringar 
av undervisningen i ämnen som filosofi och idrott går emot utvecklingen i övriga Europa, att 
den svenska lärarkåren blivit mer åldersstigen än i andra länder eller att uppdelningen mellan 
studie- och yrkesutbildning accentueras starkare i omvärlden än i Sverige. Ytterligare negati-
va moderata exempel är när Sverige tillskrivs en internationellt sett hög självmordsnivå bland 
unga eller när det hävdas att svensk skola tar mindre hänsyn till ”överbegåvade barn” än andra 
europeiska länder.50 De moderata hänvisningar som ställer Sverige i en mer positiv dager är 
få, och syftar endast i ett fall på skolan som sådan: svensk skola för handikappade anges 1997 
ha varit internationellt ”högtstående”, men med det obligatoriska tillägget att denna position 
nu på grund av socialdemokraternas politik gått förlorad.51 Övriga positiva moderata hänvis-
ningar gäller IT och svensk dyslexiforskning.  
 
Polemiska hänvisningar till omvärlden finns även i ett antal s-märkta motioner, alla från den 
borgerliga regeringsperioden i början av 1990-talet. Flera s-motionärer antydde då, med viss 
underförstådd ironi, att den borgerliga målsättningen att skapa Europas bästa skola motsades 
av att regeringen samtidigt nedprioriterade vissa skolfrågor (som vuxenutbildningen, skolans 
arbetsmiljö, specialpedagogiken och idrottsundervisningen). Och i en s-motion 1994 hävdas 
att den borgerliga regeringen genom införandet av skolpeng ”givit de privata skolorna […] en 
även i internationellt perspektiv unikt gynnsam ställning”.52 Merparten av de socialdemokra-
tiska motionernas omvärldsreferenser är dock inte polemiska. De används varken för att un-
derstödja kritik av de politiska motståndarna, eller för att direkt framhäva den egna politiken. 
De är ofta relativt neutrala eller positiva hänvisningar till internationella forskningsstudier 
inom klassiskt socialdemokratiska och socialliberala områden: klassbakgrundens betydelse 
för skolval, specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter, sex- och samlevnadsundervisning och 
tvåspråkighet. Det motsvarande gäller för de folkpartistiska exemplen på omvärldsjämförelser 
som inte handlar om kunskap. De är inte heller polemiska och rör främst hälsovård, konflikt-
lösning och dyslexi. 

Partiideologiska internationaliseringsmönster: en avrundning 
Moderaterna framstår som det parti som mest aktivt och partiideologiskt fört in det internatio-
nella perspektivet i skolpolitiken. Omvärlden blir för moderaterna något som ska göras mer 
lättillgängligt för eleverna, främst de högpresterande, genom mer av språkkunskaper och för-
bättrade villkor för utlandsstudier. Men för moderaterna är omvärlden också något att referera 
till som en konkurrensfaktor. Folkpartiets olika sätt att koppla skola och internationalisering 

                                                 
50 Mot. 1999/2000:Ub230 av Cristina Husmark Pehrsson och Anne-Katrine Dunker (m) Särbegåvade barn 
51 Mot.1998/99:Ub216 av Sten Tolgfors (m) Valfrihet i skolan och barn med funktionshinder 
52 Mot. 1993/94:Ub905 Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) Grundskolan 
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förstärker bilden av att det är parti som söker förena, alternativt slits mellan liberala och socia-
la värderingar. 
 
Socialdemokraterna, sett till agerandet i riksdagen, håller en relativt låg om än tydligt parti-
ideologisk profil när det gäller att sätta skolan i ett internationellt sammanhang. Den låga pro-
filen måste dock sättas i relation till det långa regeringsinnehavet. För i socialdemokratiska 
liksom i borgerliga regeringsskrivningar förekommer åtskilliga omvärldsreferenser. De soci-
aldemokratiska hänvisningarna sätter i många fall svensk skola i en mycket positiv dager: allt 
från barnomsorg till vuxenutbildning – eller kanske snarare: framför allt barnomsorg och vux-
enutbildning, men mer sällan grundskola och gymnasieskola – omvittnas vara av internatio-
nellt erkänd och mycket hög kvalitet. Just barnomsorgen och vuxenutbildningen framträder 
som partiideologiskt betydelsefulla utskott på den skola för alla som socialdemokratiska re-
geringar ofta framhållit som ”unik i ett internationellt perspektiv”. Dessa referenser fungerar 
som antiteser till de negativa borgerliga referenserna. Men det finns också likheter mellan den 
socialdemokratiska regeringens sätt att placera Sverige i världen och den moderata argumen-
tationen. Partierna delar ett tillväxtpolitiskt ideal som både präglat deras utbildningspolitik 
och deras syn på internationell konkurrens. Frågan om tillväxt och internationell konkurrens 
leder osökt över till de politiska skrivningarna om internationella kunskapsjämförelser.  

Internationella kunskapsjämförelser 
Följande avsnitt, som till skillnad från de föregående är kronologiskt upplagt, bygger dels på 
regeringsskrivningar, i första hand utvecklingsplanerna, dels på de motioner som numerärt 
anges i bilagans tabell 8. 
 
1964 genomförde IEA (International Association of Education Achievement) den första inter-
nationella jämförande studien av elevers kunskaper, den gången i matematik. Därefter har ett 
flertal liknande studier genomförts, framför allt av IEA och OECD. De studier som fått sär-
skild uppmärksamhet under 1990-talet och 2000-talet är IEA-studierna TIMSS (1995 och 
2003) och PIRLS (2001), samt OECD:s PISA-studier (2000, 2003 och 2006). Till detta kan 
läggas IEA:s undersökningar kring läsförståelse 1991 och samhällskunskap 1999-2000, två 
europeiska studier kring elevers kunskaper i engelska 1996 och 2002 (se Skolverket 2004). I 
sammanhanget kan också nämnas OECD:s årliga indikatorundersökning Education at a Glan-
ce som dock inte är någon jämförande teststudie. Idén att jämföra utbildningssystem, elevkun-
skaper och bedömningsrutiner mellan länder har för övrigt en äldre förhistoria. Redan under 
1900-talets början bildades den internationella sammanslutningen IEI, vars arbete dock av-
bröts på grund av andra världskriget (Lawn 2008). Med 2000-talets omfattande och regel-
bundna PISA-undersökningar är det ändå troligt att de internationella jämförelserna fått en 
större politisk dignitet än någonsin tidigare.  
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De första fyra åren på 1990-talet: introduktionsfasen 
Det är under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 som jag finner de tidigaste explicita 
referenserna till internationella kunskapsmätningar i mitt material. Redan under riksdagsåret 
1990/91 förekommer dock flera allmänna formuleringar om hur svensk utbildning står sig 
internationellt, samt vad som krävs för att Sverige ska höja utbildningsnivån och därmed häv-
da sig i konkurrensen med andra länder. En särskilt stark borgerlig kritik i 1990-talets början 
mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken gällde dess negativa inverkan på den högre 
utbildningen. Dels betonades ambitionen att öka antalet högskolestuderande, dels uttrycktes, 
framför allt från moderat håll, ett återkommande missnöje med kvaliteten på den högre ut-
bildningen. Sverige hade ”halkat efter”, vilket enligt en moderat motionär 1993 berodde på att 
den svenska skolan lagt tonvikten på ”hem- och barnkunskap, bild, musik och idrott” och ” 
samverkan och gruppdynamik” på bekostnad av ”kreativitet och förmåga till kunskapsinhäm-
tande”.53      
 
En kvalitetshöjning anbefalldes från borgerligt håll. Den borgerliga regeringen under Carl 
Bildt formulerade målsättningen ”Europas bästa skola”, det slagord som sedan under några år 
citerades i flera moderata och socialdemokratiska motioner (jfr ovan). Regeringen Bildt pre-
senterade 1994 den första utvecklingsplanen för skolan.54 Där berörs kortfattat ett par av det 
tidiga 1990-talets internationella jämförelser: IEA-undersökningen kring läsning från 1992 
och den Education at a Glance-rapport som kartlagt ett tjugotal länders utbildningsnivåer 
kring 1990. En relativt positiv bild av den svenska kunskapsstandarden förmedlas i utveck-
lingsplanen. De svenska resultaten i lässtudien och i tidigare IEA-studier kommenteras som 
överlag ”goda” och med små variationer. Detta gällde enligt skrivelsen i alla undersökta äm-
nen, med undantag för matematiken (där de senaste jämförande data dock var från 1980). 
 
De positiva internationella resultaten vägdes i utvecklingsplanen 1994 mot Skolverkets första 
nationella utvärdering (NU) 1993. Med hänvisning till NU pekade den brogerliga regeringen 
på att det finns en relativt stor grupp elever med stora brister i flera ämnen, däribland svenska, 
matematik och naturvetenskap. Generellt uppges eleverna ha svårt för problemlösning och 
självständigt arbete. Men den borgerliga utvecklingsplanen refererar även en del av de positi-
va noteringarna i NU-rapporten: t.ex. att merparten av eleverna har goda baskunskaper, att de 
trivs och att det råder god ordning i skolan, även om eleverna upplever sig ha litet inflytande.  
 
I fråga om befolkningens utbildningsnivå lyfter den borgerliga utvecklingsplanen 1994 sär-
skilt fram att andelen vuxna med eftergymnasial utbildning är för få. Sverige ligger visserli-
gen över det europeiska genomsnittet, men relativt långt efter de nordamerikanska länderna. 
Regeringen drar följaktligen slutsatsen att antalet högskolestuderande i Sverige måste öka: 

 
I förhållande till andra länder når svenska elever goda utbildningsresultat. Att Sverige 
har en lägre andel med eftergymnasial utbildning än viktiga konkurrentländer gör det 
emellertid nödvändigt att förbättra undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan, 
så att fler motiveras och ges reella förutsättningar för fortsatta studier.55 
 

Också i den socialdemokratiska partimotion som 1994 kommenterar den borgerliga utveck-
lingsplanen lyfts de svenska resultaten i IEA-studien 1992 fram som något positivt. Där fram-
hålls dessutom att tidigare socialdemokratiska regeringar vidtagit åtgärder för att förbättra 

                                                 
53 Mot. 1992/93:Ub901 av Bertil Persson (m) Utbildningsfrågor 
54 Skr. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet' . Utvecklingsplanerna var en del av den utvärderingsmo-
dell som ingick i den förändrade styrningen av skolutbildningen. 
55 Ibid. 
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matematikundervisningen efter IEA:s matematikstudie 1980.56 Detta är i linje med en annan 
socialdemokratisk partimotion samma år. I den ingår en historieskrivning som tar fasta på hur 
det tidigare ”segregerade” skolsystemet ”steg för steg” ersatts av ett öppet, modernt och jäm-
likt system som resulterat i ”en befolkning som tillhör den mest välutbildade i världen”57 
Denna heroiska historieskrivning traderas senare i åtskilliga socialdemokratiska lägesbeskriv-
ningar. I de socialdemokratiska motionerna från 1994 uttrycktes följaktligen farhågan att den 
borgerliga politiken skulle leda till en sjunkande standard, ”att flera av de åtgärder regeringen 
vidtagit kan komma att bryta en positiv utveckling i den svenska grundskolan och motverka 
förändringar inom områden, där den nationella utvärderingen påtalat brister.”58 De åtgärder 
som åsyftades var framför allt förändringar vad gäller yrkesutbildningen samt det ökade ut-
rymmet för friskolor. 

Det fortsatta 1990-talet: etableringsfasen  
När så socialdemokraterna ännu en gång intog regeringsmakten hösten 1994 blev det åter om-
bytta roller. Den nya regeringen betonade främst positiva svenska skolresultat och de borger-
liga i första hand negativa. Den socialdemokratiska rädslan för sänkt skolstandard genom bor-
gerlig skolpolitik fick sin borgerliga motsvarighet. Det var moderaterna som levererade de 
beskaste analyserna. Den slutliga betygsreform som den s-märkta regeringen drev igenom 
fick moderaterna att förutspå urholkad kvalitet. Att inte tillåta betyg förrän i årskurs åtta och 
inte kräva godkänt för att gå vidare till gymnasiet avfärdades som en ”nedtoning av kvalitets-
aspekten” som gick ”på tvärs mot tendenserna inom alla andra OECD- länder, tillbaka till ett 
70-talstänkande”.59 Till samma, enligt moderaterna, internationellt sett förlegade skolsyn räk-
nade man det svenska, ”slutna” skolsystemets otillräckliga åtskillnad mellan teoretiska och 
praktiska kunskaper liksom med den socialdemokratiska oviljan att låta friskolorna verka på 
jämlika villkor: 
 

Inget talar för att ett offentligt utbildningsmonopol är bättre skickat att klara de utmaningar som 
övergången till ett kunskaps- och kompetenssamhälle innebär. Omvärldens snabba förändring-
ar, globaliseringen, kunskapsutvecklingen och ökad internationell konkurrens innebär nya krav 
på utbildningens innehåll, inriktning och omfattning.60 

 
Men framför allt betonar moderaterna vikten av att kunna utvärdera kvaliteten i skolan, både 
lokalt, nationellt och internationellt. Den moderata mätiver som socialdemokraterna kritiserat 
(se i inledningscitatet i denna rapport) försvaras i moderaternas kommentar till den socialde-
mokratiska regeringens första utvecklingsplan 1997:  
 

Synpunkten att kunskaper inte skall mätas, eftersom inte alla aspekter på elevernas utveckling 
är mätbara, visar en för oss obegriplig rädsla för kunskap och kompetens. Vi är väl medvetna 
om att kunskap och kompetens är ett svårfångat begrepp. Likväl anser vi det nödvändigt att ar-
beta med uppföljning och utvärdering vad gäller elevernas kunskapsutveckling på alla nivåer 
inom utbildningsväsendet.61   

 
Vad moderaterna i denna motion bland annat hävdade var att skolan hittills varit oåtkomlig 
för resultatutvärdering och att det därför fortfarandevaär ”i det närmaste omöjligt att generellt 

                                                 
56 Mot. 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för 
skolväsendet 
57 Mot.  1993/94:Ub74 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och 
forskning. Kvalitet och konkurrenskraft 
58 Mot. 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)  
59 Mot. 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. (m) Utbildningspolitiken 
60 Mot. 1995/96:Ub39 av Carl Bildt (m) med anledning av prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. 
61 Mot. 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m) med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för försko-
la, skola och vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet. 
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redovisa kunskaperna hos eleverna i grund- och gymnasieskolan.” I detta konstaterande fram-
träder en paradox som inte minst politikerna haft att brottas med i mål- och resultatstyrning-
ens tidevarv; om motsvarande nationella och internationella resultatutvärderingar var sällsynta 
under tiden före 1990-talet, vad ska då resultaten från de nu mer frekventa utvärderingarna 
jämföras med från den tiden?  Likartade utvärderingar under 1990- och 2000-talet ger ett visst 
underlag för att urskilja förändringar och trender för den tidsperioden, men säger lite om vilka 
förändringar som kan ha skett sedan 1970 eller sedan 1950.  Den moderata lösningen på det 
problemet kan sägas ha varit att gå indicievägen. 
 
I partimotionen 1997 framträder tydligt att moderaterna först och främst behandlat utbildning 
som ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden, och att partiet funnit att svensk utbildning sak-
nat konkurrenstänkande. Som utgångspunkt för sin utläggning om den svenska utbildningens 
moras refererade man till en jämförelse mellan världens alla länders BNP per capita. Sverige 
hade enligt motionen fallit från plats fyra 1970 till plats sjutton 1993. För detta tilldelades den 
socialdemokratiska utbildningspolitiken huvudskulden. Socialdemokraterna hade fokuserat 
”den viktiga ambitionen” att ge alla utbildning, men hade, fortsätter resonemanget, brytt sig 
mindre om kunskaperna och elevernas resultat. I själva verket hade svensk utbildning, enligt 
moderaterna, i ett internationellt perspektiv aldrig varit ledande under 1900-talet, utan – med 
några få undantag – relativt medelmåttig.62  Detta är en radikalt annorlunda historieskrivning 
än den ovan nämnda socialdemokratiska. Den moderata historieskrivningen är tydligt förbun-
den med motionens huvudspår – vikten av att följa med sin tid och inte hemfalla åt nostalgi. 
Den populära glidmetaforen kommer åter till användning: ” I den snabba utvecklingen krävs 
ständiga förbättringar för att inte halka efter”.  
 
Och när moderaterna 1997 refererade till samma internationella kunskapsjämförelser som i 
den borgerliga utvecklingsplanen tre år tidigare så var oppositionsperspektivet framträdande. 
Att svenska barn och vuxna hade god läsförmåga framhölls i och för sig även här. Men att 
detta inte var tillräckligt betonades denna gång mycket starkare än i utvecklingsplanen: ”Om 
Sverige skall kunna stärka sin position som kunskapsnation räcker det inte att utbildningsni-
vån är god. Det är nödvändigt att vi i internationella jämförelser av detta slag ligger i den ab-
soluta täten.” Där socialdemokratin enligt moderaterna satsat allt på bredd efterlyste de själva 
1996 mer av spetskompetens, parat med en viss omsorg om de svagpresterande. De senare 
beskrivs – om än kortfattat – som en grupp som också den missgynnats av den socialdemokra-
tiska skolpolitiken.  
 
Den socialdemokratiska regeringens första utvecklingsplan 1997 bar den talande undertiteln 
Kvalitet och likvärdighet. 63 Där hävdade regeringen å sin sida att den svenska sammanhållna 
skolan lyckats väl med att kombinera bredd (små skillnader mellan hög- och lågpresterande) 
med spets. Regeringen hävdade även att högpresterande elever klarade sig väl i jämförelse 
med motsvarande grupp i andra länder. Den s-märkta utvecklingsplanen har vissa likheter 
med den föregående borgerliga: som undertiteln antyder fokuseras kvaliteten i utbildningen, 
och närmare bestämt formerna för skolans arbete med att säkra denna kvalitet. Den uttalade 
ambitionen med ett sådant kvalitetsarbete var i denna utvecklingsplan minst lika hög som i 
föregångaren: ”att svensk utbildning internationellt sett skall ligga i toppen”. Fast liksom tidi-
gare är utgångspunkten en annan, nämligen att den svenska skolan redan vilar på ”en god 
grund” i form av ”en välutbildad och professionell yrkeskår av barnomsorgspersonal, lärare 
och skolledare liksom engagerade elever och föräldrar”. Denna historiskt refererande ut-
gångspunkt lyser även igenom när skrivelsen kort berör de internationella kunskapsmätning-
arna. Främst uppmärksammas det positiva – de svenska elevernas läsförståelse och språkkun-
                                                 
62 Mot. 1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. (m) Kunskap och kompetens. Den angivna referensen för det påståen-
det är ekonomen Åsa Solhmans rapport ”Framtidens utbildning”. 
63 Skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet 
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skaper och de vuxna svenskarnas läsförmåga. På den mer negativa sidan omtalas kortare de 
svenska elevernas bristande kunskaper i matematik och naturvetenskap. När det gällde mate-
matikkunskaperna betonades dock särskilt att Sverige förbättrat sig i den ännu inte publicera-
de TIMSS-undersökningen . Dessutom framhölls de stora svenska investeringarna i utbild-
ning, samt den utbyggda svenska vuxenutbildningen som ytterligare skäl till att Sverige även i 
framtiden kunde förväntas konkurrera internationellt ”som kunskapsnation”.   
 
Successivt förstärks skillnaderna mellan hur de borgerliga och socialdemokraterna framställer 
den svenska skolstandarden. I flera moderata egenmotioner från 1996 och framåt traderas, i 
regel utan närmare hänvisning, att de svenska undervisningsresultaten gått från att ligga på en 
hög nivå till att börja ”sacka efter” vid en internationell jämförelse. Hösten 1996 publicerades 
den stora TIMSS-undersökning i matematik och naturvetenskap som genomförts 1995. Expli-
cita hänvisningar till TIMSS förekom sedan i såväl moderata som folkpartistiska motioner 
och socialdemokratiska regeringsskrivelser från och med 1997. Enligt en moderat partimotion 
1997 visade denna ”världens hittills största komparativa studie inom utbildningsområdet” att 
”Sverige inom dessa utbildningsområden är ett medelmåttigt land”. En hårt slående moderat 
analys följde: 
 

Socialdemokraternas skolpolitik har havererat. Den politik som regeringen för har inte höjt kva-
liteten i skolan utan tvärtom har den sänkts. En av de första åtgärderna som den socialdemokra-
tiska regeringen gjorde var att minska antalet betygssteg och betygstillfällen i grundskolan. 
Dessutom gav man skolorna ”frisedel” när det gäller den nationella uppföljningen i årskurs 5 
eftersom det inte längre är obligatoriskt för skolorna att delta i denna. Elevernas möjlighet att få 
skriftligt omdöme har försämrats. Lärarna har därmed förlorat det pedagogiska verktyg som be-
tyg och omdöme är. I gymnasieskolan räcker det numera att en elev är godkänd i 90 procent av 
kurserna. Det innebär att en elev har grundläggande behörighet till högskolan även med betyget 
underkänd i svenska eller engelska. Den här typen av ”reformer” höjer inte elevernas motiva-
tion och drivkraft för studier, lärande och bättre prestationer i skolarbetet.64  

 
Med tanke på tidpunkten, tre år efter regeringsskiftet, var denna kritiska analys svagt relaterad 
till de internationella undersökningsresultaten, eftersom undersökningarna dessutom genom-
förts året dessförinnan. Eventuella effekter av de senaste socialdemokratiska åtgärderna kunde 
knappast vara möjliga att utvärdera så nära inpå. Indirekt ville nog snarare moderaterna anty-
da att socialdemokratin återgått till den betygs- och utvärderingsfientliga linje som modera-
terna ansåg varit förhärskande under tiden före 1990-talet.  
 
Moderaterna fortsatte sedan på den inslagna vägen. Man refererade i flera motioner mot slutet 
av 1990-talet till hur pass illa svensk utbildning klarade sig internationellt. Sverige angavs ha 
en mer ålderstigen och mindre undervisande lärarkår än i andra länder, yrkesutbildningen var 
mindre praktikorienterad och kostnaderna för utbildning högre än i andra länder. Huvudsyftet 
med alla dessa jämförelser var att förklara den svenska skolans ”medelmåttiga” resultat. I en 
partimotion 1999 tillstod moderaterna visserligen att det ”naturligtvis [gick] att hitta exempel 
som visar att svenska elever presterar resultat i skolan som kan anses bra med internationella 
mått mätt”.65 Här hänvisade man till delar av de internationella testerna i läsförståelse, mate-
matik och naturvetenskap. Men framför allt visade testresultaten, enligt moderaterna, att det 
var de studiebegåvade som missgynnats i den svenska skolan: 
 

När det gäller spetskunnande ligger däremot Sverige inte alls väl till. Riksdagens revi-
sorer framhåller att Sverige är ett genomsnittsland om de internationella teoretiska kun-
skapsproven ligger till grund för analysen. Sverige lider brist på elever som presterar 
riktiga toppresultat. Internationella undersökningar (TIMSS) visar att både avseende 

                                                 
64 Mot. 1997/98:Ub208 av Carl Bildt m.fl. (m) Skolan inför ett nytt sekel 
65 Motion 1999/2000:Ub227 av Bo Lundgren m.fl. (m) Grundskolan 
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grundskolan och gymnasieskolan placerar sig de svenska eleverna i mitten gällande ma-
tematik och naturvetenskap. Svenska elever placerar sig på plats 11 respektive 14 av 25 
undersökta länder i matematik respektive naturvetenskap i undersökningen om grund-
skolan. Och på plats 7 av 10 undersökta länder i matematik för gymnasieelever.66  

 
Folkpartiet hänvisade för sin del sällan till de internationella kunskapsmätningarna före 2000-
talet. När det skedde var det främst läsförståelsen som fokuserades: de svenska barnens och 
ungdomarnas läsförståelse konstaterades stå sig relativt väl. Men 1997 uppmärksammade fp 
TIMSS på ett liknande negativt sätt som moderaterna, som en inledning till det korståg mot 
den s.k. flumskolan som senare präglat folkpartiets skolpolitik: 

 
En internationell undersökning av svenska 13-åringars kunskaper i matematik och na-
turvetenskap visar att Sverige endast ligger i mitten bland de OECD-länder som under-
sökts. Asiatiska länder toppar både vad gäller matematik och naturvetenskap. Men Sve-
rige ligger även efter länder som Belgien, Tjeckien och Ungern.67 
 

Socialdemokraterna har, inte helt oväntat, givit en betydligt mer positiv bild av de svenska 
resultaten i 1990-talets internationella kunskapsmätningar. I regeringsskrivningarna kring 
TIMSS 1996 framhölls att Sverige placerat sig bättre än tidigare, ”att svenska elevers kunska-
per i dessa ämnen har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare resultat.”68 Särskilt pekade s-
regeringen på att Sverige hamnat högt i flera av de TIMSS-undersökningar som omfattade 
gymnasister. Dessutom lyfte man fram två kompletterande rapporter som visade att svenska 
elever höll sig väl framme i fråga om praktisk matematiktillämpning och att svenska trettonår-
ingar hävdat sig väsentligt bättre i naturvetenskapsundersökningen, sett till antal skolår istället 
för ålder.69  
 
Bland socialdemokraterna framstår internationella kunskapsmätningar främst som en reger-
ingsangelägenhet under 1990-talet. Endast i tre socialdemokratiska motioner refererades till 
någon av dessa tester. En berörde läsförståelse och dyslexi, en vuxenutbildning och en motion 
tog upp svenska barns problem med matematik. Den sistnämnda motionen är avvikande på 
flera sätt. Det är nämligen en ovanligt utförlig socialdemokratisk egenmotion som kritiserar 
den svenska skolans resultat. I och för sig poängteras att resultaten generellt är goda, men 
huvudärendet är att de svenska barnens matematikkunskaper borde kunna stå sig bättre inter-
nationellt. Motionärerna behandlar dock detta, märk väl, mer som en pedagogiskt än ett poli-
tiskt problem: 
 

De bilder eleverna själva ger av matematikundervisningen i skolan visar att vi har långt 
kvar innan elevernas engagemang för matematiken blir lika starkt, som i de länder, som 
kan uppvisa de bästa resultaten. Alltför många av de nu aktiva lärarna inom grundsko-
lan har själva ganska trista erfarenheter av sina egna matematikstudier. Många föräld-
rar, som i övrigt är positiva till lärande och kunskap, har slagit locket till när det gäller 
just matematikstudier och lämnar sina barn ensamma i mattedjungeln. Matematik tillhör 
de ämnen, som blir allra svårast att forcera för många ungdomar, som inte kommer från 
studievana miljöer. Eleverna tycker alltför ofta ”att lärarna inte klarar av att förklara”.70 

                                                 
66 Ibid. 
67 Mot.1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Skolpolitiken 
68 Prop.1997/98:1D16 Utbildning och universitetsforskning. 
69 I utvecklingsplanen 1998/99 är för övrigt avsnittet om internationella jämförelser något längre än i föregånga-
ren. Dels ingår en redogörelse för gymnasiedelen av TiMSS, dels en treländersstudie om elevers kunskaper i 
engelska, där Sverige låg i topp.  
70 Mot. 1997/98 av Inger Lundberg m.fl. (s) Metodutveckling i matematikämnet. 
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2000-talet: utvärderingsfasen 
Under 2000-talet befästs, åtminstone delvis, de ideologiska och retoriska tolkningarna av de 
internationella kunskapsmätningarnas resultat. Liksom tidigare drar s-regeringen andra slut-
satser än de borgerliga partierna, även om man i utvecklingsplanerna också lyfter fram nega-
tiva svenska resultat. I utvecklingsplanen 2002 tar den inledande redogörelsen för PISA 2000 
avstamp i ett samlat positivt omdöme om den svenska utbildningsstandarden, men man upp-
märksammar också svenska tillkortakommanden: 
 

I många avseenden når svensk utbildning mycket långt och är ett internationellt före-
döme. I OECD:s stora undersökning PISA, där 32 länder deltog, mättes kunskaper inom 
tre områden, läsförståelse, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande. Både faktisk 
läsförmåga och attityder till läsning undersöktes. Svenska femtonåringar presterade 
över OECD:s genomsnitt i läsförståelse, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande. 
Endast tre länder hade signifikant bättre resultat än Sverige. Även om resultaten i ma-
tematiskt kunnande är relativt goda är de dock inte på samma nivå som läsning och 
skrivning. Det råder ett starkt samband mellan läsintresse och läsförmåga. Jämfört med 
OECD-genomsnittet anser en högre andel av de svenska eleverna att det är viktigt att 
läsa.71 

 
Regeringens slutsats blir att Sverige hävdar sig väl internationellt, men ändå måste nå längre. 
I skrivelsen redovisas sedan flera ”allvarliga brister” inom skolan: att vart tionde elev inte 
kvalificerar sig för gymnasiets nationella program och att många elever inte klarar av sina 
gymnasiestudier inom fyra år. Jämfört med föregående utvecklingsplan är alltså denna mer 
utförlig när det gäller att vidkännas kunskapsproblem. Men det kanske allra mest intressanta 
med utvecklingsplanen 2002 är något som redan berörts i föregående kapitel och som är nära 
förbundet med framväxten av de internationella kunskapsmätningarna. Det handlar om reger-
ingens strävan att på nationell nivå göra bruk av de internationellt utarbetade måtten på kvali-
tet och resultat. Regeringen föreskriver att resultatmått och kvalitetsindikatorer av OECD-
modell bör vägleda det fortsatta nationella utvecklingsarbetet, bl.a. i form av s.k. nyckelkom-
petenser: 
 

Ett modernt samhälle i utveckling ställer delvis nya krav på de kärnkompetenser alla 
ungdomar behöver. Den utveckling som pågår i arbetslivet i Sverige och i många länder 
inom EU och OECD innebär att det har skett en utvidgning av vad som räknas som så-
dana kunskaper. Såväl inom EU, OECD som Europarådet pågår arbete med att identifi-
era och beskriva de "Key Competences", som alla medborgare behöver i framtiden. Det 
innebär att kravet på gymnasieskolan ge alla elever denna gemensamma kärna av kun-
skaper snarare ökar än minskar. Detta gäller inte minst för yrkesutbildningarna.72 

 
I den mån OECD: och EU:s arbete med gemensamma nyckelkompetenser, kvalitets-
indikatorer och regelbundna tester av medlemsländernas elevkunskaper ingått i en medveten 
strategi mot ökad samordning av ländernas utbildning, så uttrycker utvecklingsplanen ett full-
bordat faktum. Den svenska utvärderingsapparaten fogas in som en del av ett redan pågående 
systematiskt utvärderings- och utvecklingsarbete på internationell nivå. 
 
2000-talets socialdemokratiska regeringsskrivningar rymmer inte enbart hänvisningar till 
PISA och TIMSS. Man hänvisar även till andra internationella kunskapsjämförelser som inte 
de borgerliga partierna intresserar sig för. Hit hör OECD:s arbete med livslångt lärande och 
nyss nämnda kvalitetsindikatorer, samt jämförelser mellan länders utbildningsnivåer och kva-
litet på barnomsorg. Bland annat framhålls att OECD givit svensk förskola omdömet ”flexi-
                                                 
71 Skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i 
förskola, skola och vuxenutbildning.  
72 Ibid.  
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bel, variationsrik och [med] stor respekt för det enskilda barnet”. Barnomsorg, vuxenutbild-
ning och livslångt lärande är som sagt utbildningsområden som socialdemokrater gärna fram-
hållit som svenska föredömen.73 
 
I de borgerliga 2000-talsmotionerna accentueras den polemiska användningen av kunskaps-
mätningarnas resultat, i takt med att fler undersökningar redovisas och Sverige i flera av dem 
förlorar position. I första hand hänvisas till jämförelserna av elevernas kunskaper i läsförståel-
se, matematik och naturvetenskap. Moderaterna var liksom tidigare flitigare och mer utförliga 
referenter än folkpartisterna. Utifrån PISA 2000 lade moderaterna tonvikten på integration 
och ordning, två områden där Sverige uppges placera sig långt ner i rankningen. För att lösa 
skolans problem krävdes enligt moderaterna 2003 centralt fastställda mål, examina, konkur-
rens mellan olika typer av skolor, samt en högre grad av lärarautonomi.74 Moderaterna använ-
der under 2000-talet resultaten i PISA och TIMSS som bevis för att svensk skolas konkur-
renskraft ytterligare försämrats, utan att den socialdemokratiska regeringen velat inse eller 
medge problemen: 
 

Det är en betydande ambitionssänkning för skolan som ägt rum. Regeringen har i prak-
tiken släppt ambitionen att samtliga elever ska klara grundskolans grundläggande kun-
skapsmål. Debatten handlar i stället om hur nära målen eleverna kommer i vissa ämnen, 
främst matematik, svenska och engelska.  
    När eleverna i den svenska skolan presterar måttliga resultat i relation till elever i 
andra jämförbara länder anses det vara bra. Det är dock inte förenligt med målet att 
Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Vi ser allvarligt på att Sverige fallit från 
en kunskapsmässig tätposition i förhållande till andra länder till att hamna i klungan av 
medelmåttiga länder.  
    En genomsnittlig sjundeklassare 1995 kunde ungefär lika mycket matematik som en 
åttondeklassare gjorde 2003. På åtta år har svenska elever tappat motsvarande ett skol-
års kunskaper. I den jämförande internationella studien TIMSS uppvisade inget av de 
övriga deltagande länderna i studien en motsvarande försämring.75 

 
För folkpartiets del har det framför allt varit testerna i läsförståelse som man refererat till un-
der 2000-talet. Läsningen är för övrigt en fråga som folkpartiet återkommande tagit upp ge-
nom åren. Partiet har under 2000-talet lanserat ett omfattande åtgärdsprogram, ”en nationell 
strategi”, för att stimulera läsningen bland svenskar. Utgångspunkten har varit att de svenska 
eleverna inte längre placerar sig i den internationella toppen när det gäller läsning. Färre tid-
ningsläsare och läsare av skönlitteratur kopplas till försämrad läsförmåga bland högskolestu-
derande och gymnasister, samt ökade läsklyftor mellan socialgrupper och kön. Utvecklingen 
beskrevs i en motion 2000 som en ”bildningstragedi” och ”kulturskandal” som socialdemo-
kraterna bar ”ett tungt ansvar” för. Folkpartiet har – med förebild från England, Danmark, 
Finland och Stockholm – föreslagit ökade satsningar på läromedel, läsutvecklingsscheman 
och tydliga ”kravnivåer”.76 I en egenmotion kopplar fem folkpartister just Finlands höga 
rankning i PISA till landets satsning på läromedel: 
 

Sverige jämförs ofta med Finland. I skolsammanhang blir den jämförelsen en stor 
framgång för vårt grannland som ofta ligger i topp i internationella undersökningar av 

                                                 
73 Det finns även en specifik kunskapsjämförelse av elevers kunskaper som vad jag funnit endast uppmärksam-
mats av socialdemokrater. Civicstudien 1999-2000, en jämförande studie av fjortonåringars och gymnasisters 
samhällskunskaper, behandlas dels av regeringen, dels av riksdagsledamoten Lars Wegendal. Wegendal upp-
märksammade att de svenska fjortåringar  både hade lägre kunskaper om samhället och mindre intresse för poli-
tik än det internationella genomsnittet. Mot. 2001/02:Ub375 av Lars Wegendal (s) Ungdomars studieresor till 
huvudstaden. 
74 Mot. 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m) Utbildning för varje elev 
75 Mot. 2005/06:Ub 238 av Fredrik Reinfelt m.fl. (m) Skolan 
76 Mot. 2000/01:Ub227 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Läsning 
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elevers kunskaper. Också när man jämför skolböcker hamnar Finland före Sverige. I 
Finland satsar man ca 150 kr mer på läroböcker per elev än i Sverige, det motsvarar ca 
30 %. Man kan inte utesluta att detta är en bidragande del i förklaringen till att Finland 
har bättre resultat i internationella skoljämförelser.77 

  
I likhet med moderaterna är folkpartiets 2000-talsreferenser till de internationella kunskaps-
mätningarna (och andra internationella skolrankningar) genomgående negativa, men generellt 
sett mer kortfattade och slagordsmässiga. Utsagorna är stöpta i en och samma form – ”Sverige 
jämfört med andra länder”. Folkpartiet konstaterar i olika motioner att: 

1. ”de duktigaste eleverna i Sverige ligger efter andra länders”, alternativt ”hög-
presterande elever i Sverige når sämre resultat än motsvarande grupper i andra 
länder”; 

2. ”Sverige är sämre än många andra länder på att ge elever med utländsk bak-
grund en likvärdig utbildning”; 

3. ”Sverige hör till de länder som ligger sämst till om man jämför hur stor andel 
av en årskull som går igenom gymnasiet”; 

4. ”de svenska eleverna har färre läsläxor än eleverna i de allra flesta länder”; 
5. ”Sverige har sämst klassrumsklimat i hela västvärlden. Inget annat land har 

lika mycket skadegörelse, stölder, skolk och sena ankomster”; 
6. även om Sverige hittills förskonats från massakrer av det slag som inträffat i 

länder i vår närhet, har elever mördats även på svenska skolor”78 
 
Mer explicita och utförliga folkpartireferenser till specifika internationella kunskapsmätningar 
finner man inte i några motioner. De förekommer däremot i flera folkpartistiska interpellatio-
ner. Det är folkpartister och inte moderater som återkommande interpellerar ansvarig skolmi-
nister under 2000-talet kring PISA, PIRLS och TIMSS. Sammantaget framträder interpella-
tionerna tillsammans med de ovan angivna slagordsreferenserna som delar i en strategisk 
skolpolitisk offensiv från folkpartiet. 
 

Summering: Alla vill mäta 
Det finns uppenbara skillnader mellan de tre partiernas referenser till internationella kun-
skapsjämförelser. Moderaterna är som sagt det parti som i sina motioner oftast och utförligast 
hänvisar till de stora internationella undersökningarna (PISA, TIMMS, etc) eller i mer all-
männa formuleringar berör svensk kunskapsnivå i ett internationellt konkurrensperspektiv. 
Genomgående är budskapet att Sverige inte svarar upp mot de moderata anspråken på utbild-
ningen, och inte heller på den socialdemokratiskt förmedlade bilden av den svenska utbild-
ningens höga kvalitet. ”Sverige halkar efter” är devisen som i olika tappningar ingår i den 
moderata argumentationen, och som folkpartiet småningom lägger beslag på. Den moderat 
formulerade målsättningen i början av 1990-talet att skapa ”Europas bästa skola” kan å andra 
sidan beskrivas som den drivande motorn i den moderata skolpolitiken under 1990- och 2000-
talet. Det är en formulering som både vittnar om partiets europeiska internationalism och täv-
lingsinstinkt.  Enligt den moderata skolideologin blir skolan en tävlingsarena, där alla skolans 
                                                 
77 Mot. 2005/06:Ub350 av Christer Nylander m.fl. (fp) 100-årsminnet av Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige 
78 En sammanställning som denna kan i sig anklagas för att ge en onyanserad bild av en onyanserad retorik. Men 
för den som parallellt läser Jan Björklunds och Lars Leijonborgs Skolstart (2002) och den socialdemokratiska 
rapporten Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång (2004), så är det 
uppenbart att nyansering inte behöver vara en politisk dygd. De enorma problem som den svenska utbildningen 
brottas med i den första boken, lyser i princip helt med sin frånvaro i den senare rapporten. Man kan undra om de 
skriver om samma utbildningssystem. Den socialdemokratiska rapportens fokus ligger mycket på utbildningens 
kvantitativa språng (ökat antal gymnasister, vuxenstuderande, studenter, forskare, patent etc.) under de senaste 
decennierna. Det språnget tas i sin tur till intäkt för att en framgångsrik socialdemokratisk utbildningspolitik. 
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aktörer är med och deltar i skilda grenar, på både svensk och internationell mästerskapsnivå. 
Allting kan och bör utvärderas och tydliga regler för sådana bedömningar är möjliga att fast-
ställa.  
 
Moderaterna fokuserar starkt på topprestationer. Folkpartiets socialliberala argumentation 
kring de svenska elevprestationerna lägger större vikt vid utbildningens likvärdighet och de-
mokratiska betydelse. Den folkpartistiska linjen är mer att skapa en skola som både ger ut-
rymme för de så kallat högpresterande och samtidigt ger alla elever grundläggande kunskaper 
och färdigheter. Denna skolpolitiska linje har ju partiet under 2000-talet alltmer aktivt och 
medialt drivit, ett arbete som slutligen resulterat i det övergripande regeringsansvaret för ut-
bildningsfrågor.  Folkpartiets relativa fåtaliga och kortfattade referenser till de internationella 
kunskapsmätningarna kan med tanke på detta förvåna. En möjlig förklaring är att folkpartiet 
av tradition varit mindre benäget att diskutera skola i ”hårda” termer, t.ex. med hänvisning till 
tillväxt och statistik. En annan tänkbar förklaring är att folkpartiets medialt anpassade strategi 
under 2000-talet just handlat om att ge raka besked utan att tynga förslagen med fakta. I flera 
avseenden har uppenbarligen moderater och folkpartiet närmat sig varandra skolpolitiskt. Men 
den moderata skolpolitiken med ett mindre tydligt socialt patos och en viss förkärlek för ra-
tionell argumentation har kanske inte varit lika medialt gångbar som den folkpartistiska, sig-
nerad Leijonborg och Björklund.  
 
Socialdemokraternas attityd till de internationella kunskapsjämförelserna är – liksom till be-
dömning i allmänhet – något kluven. Den tilltagande uppmärksamhet som i utvecklingsplaner 
och propositioner ägnas vikten av kvalitetsredovisning och utvärdering, tillsammans med de 
alltmer utförliga redovisningarna av de internationella undersökningarna kan tolkas som att 
mätningsbenägenheten ökar. Men socialdemokraterna balanserar i regel de redovisade resulta-
ten genom att på olika sätt relatera dem till en framgångsrik svensk utbildningstradition (hän-
visning till historien) eller balansera dem gentemot den svenska utbildningens likvärdighet 
och demokratiska uppdrag (hänvisning till värden). Positiva referenser till historien och till 
vissa värden förstärker de positiva internationella referenserna och upphäver de negativa.  
 
Men i ett viktigt avseende närmar sig alla de tre partierna varandra. Under 2000-talet betraktar 
alla de internationella kunskapsmätningarna som ett självklart instrument för att rikta den na-
tionella kvalitetsgranskningen. Socialdemokraterna och folkpartiet närmar sig den moderata 
uppfattningen: att skolkvalitet i termer av resultat kan och bör kvantifieras och jämföras i stor 
skala.  
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4. Tre partiers bedömningspolitik – slutsatser och diskussion 
 
De tre svenska partiernas utbildningspolitiska agerande måste sättas i relation till mer över-
gripande förändringar inom utbildningen, i Sverige och i världen. Det gäller inte minst parti-
ernas sätt att agera i bedömningsfrågor och deras bruk av de internationella kunskapsmätning-
arna. Det förvaltningsdilemma som Lundahl pekar på, balansgången mellan lokal självför-
valtning och statlig styrning och kontroll, fick i Sverige en lösning i början av 1990-talet som 
dels hade sin specifikt svenska förhistoria och kontext, dels ingick i en internationell omställ-
ning av ekonomin och den samhällsekonomiska diskursen (Lundahl 2006:397). De tre parti-
erna var i flera avseenden eniga när det gällde denna lösning: en omfattande reformering av 
skolan genomfördes. De tre partierna kom genom valresultaten i början av 1990-talet att turas 
om att utforma denna reformering. Men de partiideologiska skillnaderna har samtidigt satt sin 
prägel på såväl reformprocess, -utvärdering som -debatt.  
 
Vad jag försökt att visa genom denna studie är att utbildningspolitik på partinivå bör behand-
las som en väsentlig del av utbildningspolitik i mer generell mening. Partiernas agerande och 
inbördes trätor är med andra ord en viktig grund för att förstå den svenska utbildningskontex-
ten. Det är också en grund för att förstå hur internationella strukturförändringar och utbild-
ningstrender landat i en svensk kontext, dvs. en grund för att förstå det som Zymek & Zymek 
(2004) betecknar som dialektiken mellan traditionell och nationell respektive dialektiken mel-
lan nationell och internationell.  
 
Den nuvarande borgerliga regeringens reformåtgärder – som i stor utsträckning syftar till 
stärkt centralisering och kontroll inklusive mer preciserad kunskapsförmedling – är på ett 
plan ett verk av folkpartiet, med moderaternas (och de övriga två borgerliga partiernas) goda 
minne. Många av argumenten i den politiska debatten kring skola i allmänhet och betyg och 
kunskapsnivåer i synnerhet pekar på en lång historisk motsättning mellan höger och vänster. 
Den sträcker sig åtminstone tillbaka till grundskolans tillkomst under 1960-talet och knyter 
särskilt an till 1970-talets debatter om betygshets kontra flumskola och kunskapsförfall. På ett 
annat plan finns den systemlogiska aspekten, som inte är lika partiskiljande. En viss tid har nu 
gått sedan 1990-talets reformering. Den har nu utvärderats med åtföljande krav på revidering. 
Dessutom kan vi också tala om ett tredje plan: de förändringar av den svenska utbildningen 
som skett och sker följer även mer övergripande och internationellt identifierbara mönster.   
 
Även bedömningsfrågan går sålunda över nationsgränserna. Alla samhällen har behov av att 
utvärdera och bedöma sina medborgare och institutioner. Enligt Broadfoot (1996), som urskil-
jer flera sociala syften med bedömningar, kan bedömningspolitikens och -praktikens föränd-
ringar förstås som ett samspel mellan tre teman: kompetens, konkurrens och kontroll. Detta 
samspel sker inom utbildningssystemet och dikteras av ekonomiska, sociala och politiska fak-
torer. Broadfoot med flera bedömningsforskare slår fast att det bedömningskulturella klimatet 
i den industriella världen under de senaste decennierna förändrats i riktning mot mer certifie-
ring av produktionsrelevanta kompetenser, färre formaliserade kunskapsbedömningar, mer av 
externa systembedömningar genom statliga styrmedel och läroplaner. En starkare betoning av 
kontroll har delvis ersatt en starkare betoning av initiala resurser och detaljerade riktlinjer.  
 
Det tilltagande kontrollbehov gentemot utbildning som utmärkt den industrialiserade världen 
under de senare decennierna verkar med tiden ha eskalerat ytterligare och blivit ännu mer 
globaliserat. Dels har den i-världen i sig blivit mer global, framför allt genom den ekonomiska 
utvecklingen i delar av Asien; dels har utbildningen blivit mer global. Fler studenter, i första 
hand på högskolenivå, söker sig utomlands för att studera och utbildningar med hög status 
rekryterar studenter från hela världen. I linje med detta har arbetet med internationella jämfö-
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relser mellan länders utbildning och utbildningsnivå intensifierats, liksom arbetet med att upp-
rätta internationella standarder för innehåll och bedömning. Broadfoot & Black (2004) ser en 
utveckling där allt fler länder i världen kommer att dela en gemensam bedömningsproblema-
tik: ”Increasing globalization inevitably means that different parts of the world are increasing-
ly grappling with similar assessment challenges” (s. 12). 
 
Men nationella bedömningskulturer varierar, och är i likhet med nationell utbildningspolitik 
en komplex företeelse. Den svenska bedömningskulturen kan inte enkelt beskrivas, med vare 
sig hänvisning till det internationella, nationella eller det lokala. Den får sitt mest konkreta 
uttryck i klassrumspraktiken, men bör beskrivas, analyseras och förklaras mot bakgrund av 
bland annat politiska motsättningar och visioner, reformers inneboende systemlogik och den 
internationella utvecklingen. För liksom internationella jämförelser och direktiv tolkas natio-
nellt (och därmed paradoxalt kan bidra till att stärka den nationella medvetenheten), så tolkas 
utbildningspolitik och reformföreskrifter av den pedagogiska praktiken. Dialektiken mellan 
nationell utbildningspolitik och det internationella uppvisar med andra ord vissa likheter med 
den dialektiska relationen mellan pedagogisk praktiktradition och nationell utbildningspolitik 
(jfr Zymek & Zymek 2004). Det internationella – vare sig det avser skrivna överenskommel-
ser inom EU eller OECD eller trender och resultat fastställda genom studier eller tester – är en 
nationell styrfaktor, men brukas kanske i än högre grad som argument för en viss nationell 
utbildningspolitik. Den nationella utbildningspolitiska praktiken låter sig bara styras av inter-
nationella påbud och rön till en viss gräns (vilket även gäller för de andra praktiker – veten-
skap, byråkrati, media – som mer direkt hanterar dessa påbud och rön). Kort sagt: de interna-
tionella kunskapsmätningarna ger upphov till skilda nationella debatter och reformkrav.79 
 
Forskningen bör följaktligen, som de tyska utbildningshistorikerna Zymek & Zymek skriver, 
undvika att överskatta såväl betydelsen av nationalstater och nationella utbildningssystem 
som av internationella utbildningstrender (s. 34). Enligt dem måste allt detta betraktas som 
överlappande och sammanlänkade processer, där överföringar (transfers) och förvandlingar 
(transformationer) ständigt sker, och där internationaliseringsprocesserna sociohistoriskt utgör 
en utvidgning av nationaliseringsprocesserna.80 Den nationella måttstocken har nu blivit in-
ternationell. De internationella kunskapsmätningarna tycks fylla ett framträdande politiskt 
behov i modernitetens samhälle: mätandet och jämförelsen som redskap för att legitimera 
politiken som visionärt framåtriktad. Alla vill mäta…81 
                                                 
79 Och ett motsvarande förhållande råder när den pedagogiska praktiktraditionen möter nationella påbud och rön 
kring skolan. Nya kursplaner och betygskriterier får skilda uttolkningar av lärare på skilda skolor och stadier.  
80 ”Both the processes of establishing national education systems and the processes of internationalisation are 
only mentally and as   and as strategic arguments processes of dissociation. In political and cultural reality they 
are multifariously intertwined and overlapping processes of institutional, professional, theoretical, practical and 
mental cultural transfer, of cultural assimilation and of ever-new cultural and institutional synthesising” Zymek 
& Zymek 2004:30. 
81 Uttryckt på annat sätt: bedömningar av elever bygger till stor del på jämförelse. Jämförelser är också en viktig 
grund för de internationella kunskapsmätningarna liksom för det nationella politiska bruket av det internationel-
la. Kunskapsbedömningar i svensk skola har främst byggt på lokala och nationella riktlinjer för jämförelse, i 
form av kriterier och prov. Med de internationella kunskapsmätningarna och andra internationella program för 
utvärdering av länders utbildning har internationella riktlinjer för jämförelse tillkommit. Hela denna utveckling 
både förstärker och försvagar de nationella gränserna. Det finns å ena sidan integrativa, likriktande inslag som 
t.ex. samordnade regler för inträde till högre utbildning eller, för kunskapsjämförelsernas del, dess funktion att 
direkt och indirekt sätta kunskapsstandards.  De internationella jämförelserna har å andra sidan även bidragit till 
att skärpa den nationella medvetenheten om utbildning som en konkurrensfaktor. Att förbättra utbildningen på 
nationell nivå blir (för de flesta länder) en fråga om att hämta uppslag från andra länder, i första hand de i tester-
na högst rankade länderna, men huvudsyftet är likafullt att stärka det egna landets utbildning och på sikt göra det 
till en förebild. I en mening är det internationella alltid nationellt. Det internationella förstås och hanteras i en 
nationell kontext. Det kan därför vara värt att skilja mellan internationalisering av utbildning och internationali-
sering av utbildningspolitik. 
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Utbildningspolitikens själ och skäl eller om konsten att förena hjärna och 
hjärta 
Internationaliseringen av utbildning, utvärdering och utbildningspolitik hör till de mer gene-
rella villkoren för de nationella partiernas utbildningspolitik. Men som vi har sett finns det 
tydliga partiideologiska skillnader mellan hur de tre svenska partierna använder och ser både 
på internationalisering och på bedömning. Socialdemokratisk solidaritet med den utomeuro-
peiska världens fattigdom och orättvisor kan t.ex. ställas mot borgerlig omsorg om de utlands-
studerande. I fråga om kunskapsbedömningar har betyg för barn varit den främsta vattendela-
ren. Globaliseringspremissen har dock förenat dem alla. I en mer internationaliserad värld – 
både i diskursiv betydelse, medialt och politiskt sett, men också i reell betydelse, mätt i avtal 
och fördrag, migrations, företagsägande etc. – uppstår intressanta spänningar mellan parti-
ideologiskt grundade överväganden och mer realpolitiska överväganden, där de senare för-
skjuter de partiideologiska grundvalarna. Det är detta jag vill beteckna som samspelet mellan 
ett partis utbildningspolitiska själ och dess utbildningspolitiska skäl.   
 
Moderaterna har exempelvis under senare år lanserat sig som Sveriges nya arbetarparti och 
har deklarerat att de ideologiskt söker förena konservativa, liberala och socialliberala ideal. 
Huruvida denna make over är trovärdig, förankrad i den egna rörelsen eller över huvud taget 
är så nydanande som partiet självt hävdar kan i och för sig ifrågasättas. Ljunggren (2006) me-
nar exempelvis att partiet i allt väsentligt följer samma grundideologi som etablerades under 
1900-talet. Exemplet visar ändå ovanligt tydligt på det intrikata samspelet mellan partipoliti-
kens själ och skäl. Partiet gick ut med en ny ideologisk agenda som – oavsett Ljunggrens in-
vändningar – uttalat syftade till att en ”själslig” förändring av partiet. Men det fanns också ett 
annat uttalat syfte: att attrahera en bredare väljargrupp och därigenom vinna regeringsmakten, 
vilket uppenbarligen var en framgångsrik strategi eftersom man vann valet. Ljunggren kan i 
och för sig ha rätt i att det taktiska och realpolitiska syftet vägt tyngre än det partiideologiska.  
Samtidigt torde den moderata kursändringen ha fått konsekvenser för den ideologiska diskus-
sionen inom och kring partiet, vilket på sikt kan tänkas bidra till en faktisk partiideologisk 
förskjutning.  
 
Även inom utbildningspolitiken finns gott om exempel på spänningen mellan själ och skäl. I 
denna studie har jag pekat på några av de olika dilemman som de olika partierna haft att brot-
tas med, just därför att samhälls- och skolutveckling tillsammans med politisk och administra-
tiv praktik obönhörligen skapar diskrepanser mellan ideal och handling. Inte heller partiernas 
hållning i bedömningsfrågor blir därför konsistenta.   
 
Det socialdemokratiska ”hjärtat” – som metafor för det partiets dominerande utbildningssyn 
med en stark betoningen av likvärdighet i undervisningen – har inte varit så lätt att förena med 
den decentraliserade mål- och resultatstyrningsmodellen.  Modellen har med tiden givit upp-
hov till ett ökat antal kontrollfunktioner för att säkerställa likvärdighet. Strävan att skapa kon-
trollverktyg som inte graderar eleverna kvantitativt har genererat andra, mer kvalitativa in-
strument. Mängden utvärderingsinstrument har dock med tiden vuxit, varav vissa har kritise-
rats både för att vara otydliga, arbetskrävande och leda bort från kärnverksamheten. Dessutom 
har olika typer av inhemska skolrankningar som t.ex. Salsa införts av Skolverket under den 
socialdemokratiska regeringen. Det socialdemokratiska hävdandet av samtal som det främsta 
bedömningsalternativet har urholkats, ju fler utvärderingar och mätningar man sanktionerat på 
systemnivå.82  Den byråkratiska kontrollen har, som Lundahl & Forsberg (2006) skriver, blivit 
allt viktigare under den socialdemokratiska regeringseran 1994-2006, på bekostnad av den 
ambition att förändra som tidigare dominerat socialdemokratisk utbildningspolitik. De politis-

                                                 
82 Därtill kommer att utvecklingssamtalen i sig själva ofta i praktiken omvandlats till en pappersexercis, att de 
”förpapprats” (Hofvendahl 2006a, 2006b) 
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ka målen anpassas, hävdar de, till de resultat skolmyndigheten ”kan producera och syn-
liggöra” (s. 39). 
 
Socialdemokraterna har i decentraliseringen av skolan lagt stor vikt vid kommunala självbe-
stämmande. Man har inte som de borgerliga agiterat för en decentralisering med svagare poli-
tiskt och administrativt inflytande. Det socialdemokratiska dilemmat vad gäller kunskapsbe-
dömningar har därför blivit att hantera motstridigheter i de politiskt-administrativa påbuden. 
Skepsisen mot betyg och prov i grundskolan och strävan att utforma alternativa bedömnings-
former kan ställas mot bejakandet av det internationella mätandet. Utvecklandet av brett an-
lagda uppföljnings- och utvärderingsinstrument (som kvalitetsredovisningarna och de indivi-
duella studieplanerna) är alla uttryck för denna socialdemokratiska balansgång. 
 
Den moderata ”hjärnan” – som metafor för det partiets dominerande utbildningssyn, där frå-
gan om likvärdighet främst gällt rättvis bedömning av elevresultat och lika ekonomiska vill-
kor för olika typer av skolor – har å sin sida satt gränser för den pedagogiska valfrihet som 
partiet särskilt betonade inför 1990-talets skolreformering. Den starka trossatsen att tidiga 
betyg garanterar hög utbildningskvalitet har endast undantagsvis utmanats inom partiet, trots 
den moderata framskrivningen av valfrihet. Ljunggren (2006) hävdar att de nya moderaternas 
program i själva verket bevisar att den moderata ”överbetoningen av frihet” under 1980- och 
1990-talet historiskt sett var en kortvarig ”avvikelse från normallinjen” (s. 232) som enligt 
honom varit att kombinera frihet med ansvar. Det ger en möjlig förklaring till den moderata 
hållningen i skol- och bedömningsfrågor, där valfriheten hela tiden huvudsakligen begränsats 
till ekonomi och huvudmannaskap. Ett statligt vakande öga över innehåll och bedömning har 
alltid förordats av moderaterna som parti, även om enskilda röster velat klippa de statliga 
banden. 
 
Den folkpartistiska strävan att i skolpolitiken integrera ett socialdemokratiskt ”hjärta” med 
moderaternas ”hjärna” skapar spänningar av lite annan art. Folkpartiet har stegvis övertagit 
och spjälkat upp moderat argumentation och inympat detta som svar på socialliberala pro-
blemställningar inom utbildningspolitiken. En spänning gäller den partiideologiska förank-
ringen i partiet för denna strategi. Strategin har varit framgångsrik i den meningen att partiet 
nu bär regeringsansvaret för utbildningen, men den har också varit del i en uppgörelse med 
den socialliberala doktrin som tidigare präglade partiet, det som pejorativt betecknats som 
”snällism” och förknippats med Bengt Westerbergs partiledartid.83 En annan, dagsaktuell 
folkpartistisk utmaning rör de bestämda slagordens omsättning till praktisk politik. Många 
genomgripande förändringar av den svenska skolan har annonserats under senare år från folk-
partiet och några är redan på väg att sjösättas. Reformtempot är högt, ambitionerna stora och 
löftena många. Men där socialdemokratisk utbildningspolitik framstått som alltför otydlig, så 
kan den borgerliga framstå som alltför förenklande i sin strävan efter tydlighet.  
 
Moderaterna och folkpartiet har visserligen återkommande under de senaste två decennierna 
förordat en stark decentralisering på skolnivå, med fler fristående skolor och alternativa ar-
betssätt, samt en ökad tilltro till de professionella. Men tydliga nationella riktlinjer synes ändå 
vara en stark borgerlig ledstjärna som under senare år lyst allt starkare.  Fler betyg från tidiga-
re ålder, flera nationella prov, fastare ämneskunskaper förmedlade av ämneskompetenta lärare 
bildar nu ryggrad i båda partiernas skolpolitiska program. De alternativa, mångfaldiga peda-
gogiska lösningarna har genomgående vägt lättare än den nationella kvaliteten, där den aka-
demiska, traditionellt beprövade kunskapsvägen utgjort främsta kvalitetsgarant. 
 

                                                 
83 Se t.ex. Lars Leijonborgs nyhetsbrev 19/2005 eller Jan Söderlund: ”Partiet som inte längre vill vara snällt” 
(http://www.tankesmedjan.sap.se/tiden_under.asp?id=145). 
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Mot bakgrund av Barrling Hermanssons studie om partikulturer kan vi notera att sådana kul-
turer i hög grad verkar reproduceras i synen på kunskap. Hur politikerna definierar sig själva 
och sin egen partitillhörighet återspeglas i hur de vill att samhället och utbildningen ska se ut. 
För alla partier blir dock denna reproduktion av de egna idealen problematisk, inte minst för 
de partier som proklamerar individualism och valfrihet. Från moderat håll kunde man exem-
pelvis vänta en mindre bestämd uppfattning om skolans styrmedel, eller rättare sagt, en svaga-
re vilja att styra skolan. Men det är uppenbart att alla tre partier vacklat mellan att å ena sidan 
bejaka marknadsliberala, individualistiska och decentralistiska principer eller att å den andra 
sidan skärpa den nationella styrningen.  
 
De interna spänningarna inom partierna kan även analyseras i ljuset av de strider om problem-
formuleringen som präglar partipolitiken i stort. Här kan vi urskilja ett utbildningspolitiskt 
mönster där bedömning och utvärdering, på flera nivåer, också utgör en viktig grund för de 
partipolitiska ställningstagandena. Reformering är ett grundläggande politiskt medel att åstad-
komma förändring, och varje stor reform bygger i sin tur på en utvärdering av tidigare refor-
mering. Som bland annat den här studien antyder har dessutom systematisk utvärdering och 
bedömning blivit ett mer framträdande drag i den politiska styrningen av utbildning under 
slutet av 1990- och under 2000-talet. Förslagsvis har denna förskjutning mot mer systematiska 
utvärderingsanspråk förändrat den utbildningspolitiska debatten. Att föra politik har i och för 
sig alltid handlat om att bedöma och kanske främst döma motståndarnas tidigare göranden 
och havanden (och ofta prisa egna initiativ). När det nu verkar finnas allt fler systematiska 
utvärderingar att hänvisa till – utförda av Skolverket, OECD och andra – så är partierna följ-
aktligen selektiva i sitt bruk av utvärderingarnas slutsatser: man väljer de som ger stöd för den 
egna skolvisionen. Men att partierna söker legitimitet för sina politiska idéer i de systematiska 
undersökningar som så att säga ligger bortom det politiska framträder som ett nytt – eller möj-
ligen nygammalt84 – inslag i den utbildningspolitiska debatten. Resonemanget anknyter med 
andra ord till det tidigare nämnda antagandet att dagens politiker söker vinna legitimitet som 
visionärt framåtriktade genom att hänvisa till det mätbara (jfr Pettersson 2008). 
 
Resonemanget knyter även an till de tre typer av utbildningspolitisk utvärdering/bedömning 
som berördes i rapportens inledning. Jag skilde där mellan partiers utvärdering/bedömning av 
motståndarnas utbildningspolitik, av genomförda skolreformer och deras utvärde-
ring/bedömning av det dagsaktuella tillståndet för skolan.  Politiker och partier har förmodli-
gen alltid blandat samman de tre och sålunda gift ihop sina domar över motståndarnas utbild-
ningspolitik och tidigare reformer (avseende deras syften, konstruktion och genomförande) 
med sina tolkningar av samtidens lägesrapporter. Frågan är dock om inte samtidsrapporterna 
nu börjat bli det mest politiskt betydelsefulla beslutsunderlaget. Och tilläggas kan att denna 
rapportering inte enbart är av det systematiskt underbyggda slaget. Den dagsaktuella mediala 
fokuseringen har, som Daniel Pettersson (2008) visat, också betydelse för utbildningspolitiken 
och kan i likhet (och delvis i symbios) med den framväxande internationella utvärderingsap-

                                                 
84 Är politisk legitimering via forskning och utvärdering nytt eller nygammalt? Staten har via de statliga skol-
myndigheterna och utbildningsforskare åtminstone sedan 1940-talet tagit fram underlag för utvärdering av ut-
bildningen. Så i en mening är mätandet och det politiska nyttjandet av mätningarna en modern, obruten tradition. 
Men mätandet har haft sina konjunkturcykler. Under det betygskritiska 1970- och 1980-talet stod mätandet lägre 
i kurs än nu i den skolpolitiska debatten (där man, nota bene, istället refererade till andra typer av forskning, se 
Lundahl 2006, Román 2006).  Idag hörs en kritik från olika håll (politiker, forskare och skolverksamma, både i 
Sverige och internationellt) riktad mot de negativa följderna av ett tilltagande kunskapsmätande. Flera varnar 
exempelvis för en politisk övertro på sådana kvantitativa data, då man menar att dessa i regel har flera stora 
begränsningar (För exempel på den internationella forskningskritiken riktad mot PISA, se antologin Pisa Accor-
ding to Pisa 2008, redigerad av Hoppmann et al, se även Pettersson 2008 angående det politiska bruket i Sverige 
av de internationella kunskapsmätningarna). Argumentationen kan spåras bakåt till slutet av 1960-talet och den 
kritik som i Sverige då riktades mot utbildningsforskningen (och som bl.a. ledde till att den svenska pedagogiska 
forskningen bytte kurs under 1970-talet och i hög grad marginaliserade statistiken som metod och dataunderlag).  
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paraten generera mycket snabba politiska slutsatser. Trycket på politiken att leverera har blivit 
tämligen starkt. Det har bland annat visat sig i att de utbildningsreformer som satts i verket 
under 2000-talet fått relativt liten planeringstid, och ofta genomförts av enskilda utredare med 
mycket tydliga direktiv. Politiskt brett förankrade skolreformer byggda på ingående och stor-
skaligt förarbete förefaller inte längre tjäna som legitimeringsgrund för skolpolitiken. Den 
grunden verkar politikerna istället söka i den systematiska och osystematiska utvärdering som 
löpande bedrivs på lokal, nationell och internationell nivå. 
 
En borgerlig regering är nu liksom i 1990-talets början i färd att reformera skolan. Den gång-
en var det moderaterna genom Beatrice Ask som ledde projektet, även om det då redan initie-
rats av socialdemokraterna och Göran Persson. Denna gång är det folkpartiet och Jan Björk-
lund som leder reformeringen. Tydlighetsargumenten, betoningen av kunskapskrav, ordning 
och reda förenar de två borgerliga regeringarna. Men utgångspunkterna är delvis annorlunda. 
Decentraliseringen är inte längre samma huvudnummer och de internationella referensramar-
na har förändrats. Den starkare statlig reglering av skolan som nu föreslås bygger bland annat 
på argumentet att svensk utbildning inte hävdar sig internationellt.  När samma argument för-
des fram från moderat håll i början av 1990-talet var det svagare understött av faktiska jämfö-
relser och syftade den gången främst till en minskad statlig reglering. Huruvida rörelsen mot 
starkare centralisering är en internationellt identifierbar utbildningspolitisk trend eller ett spe-
cifikt svenskt fenomen vore en intressant fråga för vidare studier.  
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Bilaga: 
 
Tabell 1: Motioner i utbildningsutskottet, s, m, fp 1990/91-2007 (genomsnittsantal per år inom parentes). 
 
 Motioner, utbild-

ningsutskottet 
1990/91 1991/92-

1993/94 
1994/95- 
2005/06 

2006/07- 
2007/ 

Varav s 1992 (114) 163 400 (133) 1089  (91) 340   (227)
Varav m 1111  (63) 134 144   (48)  752   (63)   86    (57)
Varav fp   710  (41) 108 189   (63)  363   (30)   50    (33)
Sammanlagt: 3813 (218) 405 733 (244) 2204 (184) 476   (317)
Totalt antal motioner i utbildningsutskott för samtliga riksdagspartier under perioden 1990/91-2007 är 5766 st. 
De tre partierna står alltså för mer än två tredjedelar av alla motioner. 
 
 
Tabell 2: Skolrelevanta motioner, s, m, fp 1990/91-2006/07 (genomsnittsantal per riksdagsår inom paren-
tes) 
 
 Skolrelevanta motio-

ner, utbildningsut-
skottet 

1990/91 1991/92-
1993/94 

1994/95- 
2005/06 

2006/07* 

Varav s   878   (50)   87 180  (60)   541 (45) 71
Varav m   638   (36)   89   72  (24)   463 (39) 14
Varav fp   344   (20)   63   85  (28)   185 (15) 11
Sammanlagt: 1860 (106) 239 337(112) 1189 (99) 96
 
 
Tabell 3: Partiernas andelar röster i riksdagsval i procent respektive utbildningsmotioner och skolrele-
vanta motioner 1990-2007. 
 
Socialdemokraterna Hela 

perioden:
1990/91 1991/92-

93/94 
1994/95- 
2005/06 

2006/07- ** 

andel av de tre partiernas röster 56 59 55 59 51
andel av de tre partiernas utbildnings-
motioner 

52 40 55 50 71

andel av deras skolrelevanta motioner 47 36 53 46 74
 
Moderaterna Hela 

perioden: 
1990/91 1991/92-

93/94 
1994/95- 
2005/06 

2006/07- ** 

andel av de tre partiernas röster 29 25 32 29 38
andel av de tre partiernas utbildnings-
motioner 

29 33 20 34 18 

andel av deras skolrelevanta motioner 34 37 22 39 15 
 
Folkpartiet  Hela 

perioden: 
1990/91 1991/92-

93/94 
1994/95- 
2005/06 

2006/07- ** 

andel av de tre partiernas röster 15 16 13 12 11
andel av de tre partiernas utbildnings-
motioner 

19 27 25 16 11

andel av deras skolrelevanta motioner 19 27 25 15 11
Siffror i fetstil respektive kursiv stil markerar tydliga positiva och negativa avvikelser i motionsfrekvens relativt 
röstandel (tydlig= minst fem procent).  
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Tabell 4: Skolrelaterade propositioner, skrivelser, förslag och redogörelser som föranlett motioner 
 
Propositioner: 
prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan 
prop. 1990/91:82 Folkbildning 
prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt 
prop. 1990/91:90 En god livsmiljö  
prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. 
prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposi-
tion) 
 prop. 1991/92:25 Förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/  
prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. 
prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.   
prop. 1991/92:94 Ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m.  
prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor 
prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposi-
tionen)  
prop. 1992/93:1 Universitet och högskolor - frihet för kvalitet  
prop. 1992/93:14 Skolskjuts m.m.   
prop. 1992/93:42 Förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen m.m.  
prop. 1992/93:158 Skolans internationalisering 
prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens  
prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg   
prop. 1992/93:171 Forskning i frontlinjen  
prop. 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår   
prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obli-
gatoriska särskolan 
prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan  
prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och 
särvux  
prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m 
prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare (sfi)  

prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsprop.)  

prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning.   

prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen  

prop. 1994/95:85 Betyg i det obligatoriska skolväsendet 

prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan  
prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. 
prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 
prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk 
prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.  
prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöks-verksamhet  
prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar 
prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 
prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan 
prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. 
prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. 
prop. 1995/96:200 Fristående skolor m.m. 
prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. 
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prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet 
prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. 
prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition   
prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor  
prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan 
prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 
prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet 
prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass 
prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition  
prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd 
prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 
prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem  
prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor 
prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering 
prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg 
prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 
prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning 
prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse 
prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning 
prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 
prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m.  prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m. 
prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet 
prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan 
prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier 
prop. 2001/02:35 Fristående skolor 
prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande   
prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 
prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan 
prop. 2004/05:162 Ny värld, ny högskola  
prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.  
prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever 
prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition   
Skrivelser: 
skr. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet 
skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet 
skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - samverkan, ansvar och utveckling 
skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, 
skola och vuxenutbildning 
skr. 2005/06:151 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning  
förs. 1992/93:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående gymnasieskolan -- Resurser, resultat och utveckling 
förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad 
förs. 2002/03:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av skolan 
redog. 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens  
redog. 2005/06:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor 
och fritidshem 
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Tabell 5: Antalet skolrelevanta propositioner per regeringsperiod 
 
 1990/91 1991/92-1993/94 1994/95-2005/2006 2006/07 
Propositioner  6 22 45 1
Skrivelser 1 4 
Förslag och redogörelser 1 2 
 
Tabell 6: Skolrelevanta propositioner. Fetstil anger att propositionen är direkt skolrelevant. 
 
Borgerliga propositioners  
inriktning 

Socialdemokratiska propositioners inriktning 
 

91 Administrativ styrning, högre 
utbildning 

90 Ansvaret för skolan 97 Läroplan för förskolan  

91 Administrativ styrning, högre 
utbildning  

90 Arbetsmiljö 97 Läroplan för grundskolan 

91 Budget 90 Budget 97 Gymnasieskolan  
91 Budget 90 Folkbildning 98 Fristående förskoleklass  
91 Budget  90 Gymnasieskolan och vuxen-

utbildning 
99 Budget 

91 Budget 90 Näringspolitik 99 Vissa skolfrågor  
91 Fristående skolor 94 Betyg i grundskolan 99 Forskning  
91 Lärarutbildning  94 Högre utbildning  99 Lämplighetsprövning av 

personal 
91 Särskolans huvudmannaskap 94 Fristående skolor 99 Förskola, maxtaxa 
92 Forskning 94 Jämställdhet inom utbildning 99 Lärarutbildning 
92 Forskning 94 

 
Administrativ styrning, högre 
utbildning 
 

00 Forskning 

92 Fristående skolor 94 Vissa betygsfrågor 00 Kvalificerad yrkesutbild-
ning 

92 Högre utbildning 94 Utvecklingsstörda barns 
skolgång 

00 Vuxenutbildning 

92 Högre utbildning 95 Utlandssvenska barn och 
ungdomar 

00 Asylsökande barns skol-
gång 

92 Högre utbildning  95 Budget 01 Skolhälsa och -miljö 
92 Kommunbidrag för gymnasie-

skolor 
95 Föräldrastyrda skolor 01 Tillträde till högskolan 

92 Läroplan och betygssystem för 
grundskolan 

95 Gymnasieskolans huvud-
mannaskap 

01 Vuxenstudiebidrag 

92 
 

Läroplan och betygssystem för 
gymnasieskola och vuxenut-
bildning  

95 
 

Tillträde till högre utbild-
ning  
 

01 Fristående skolor 

92 Skolans internationalisering 95 Fristående skolor  03 Vuxenstudiebidrag 
92 Skolskjuts  95 Vissa skolfrågor 03 Läroplan för gymnasiesko-

lan 
93 Budget  96 Elevstyrda skolor  04 Förskola 
93 Budget 96 Vissa skolfrågor  04 Högskola 
06 Budget 96 Budget 05 Vuxenutbildning 
  97 Skollagsfrågor  05 Skolhälsa och -miljö 
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Tabell 7: De tre partiernas specifika bedömningsmotioner (i absoluta tal) 
 
 s m fp 
Kunskapsbedömningar (betyg, behörighet, 
examen prov m m) 

52 46 17  

Andra typer av bedömningsfrågor (utvär-
dering, kvalitetsredovisning etc) 

24 35 9 

Totalt: 76 81 26  
 
Tabell 8: De tre partiernas motioner med internationella hänvisningar (i absoluta tal) 
 
 s m fp 
Hänvisningar till internationella kunskaps-
jämförelser 

37 45 24  

Internationella hänvisningar  47 104 37 
Totalt: 84 149 61  
 
Tabell 9: De tre partiernas motioner om kunskapsbedömning 1990-2007 (motioner kring kunskapsbe-
dömning i barn- och ungdomsutbildningen i fet stil) 
 
 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
m Skolexamen  

och avkortat läsår 
 
Ett nytt  
betygssystem  
 
Rätt för studieför-
bunden att utfärda 
betyg 
 
Betyg i ordning 
och uppförande 
(3 st) 
 
Återinförande av 
frånvaron på 
betygen 

Betyg i ordning 
och uppföran-
de 

Högskoleprovet  
 
Betygsättning i 
grund- och gymna-
sieskolan 
 
Betygskomplet-
tering 
 
Överklagande av 
betyg m.m. 
 
Betyg i ordning och 
uppförande 
 
 
 

Nationella ämnes-
prov 

Nationella 
ämnesprov 

 

s Utbildning på 
högskolor för 
invandrare 
 
Den sociala sned-
rekryteringen till 
högskolan 

Betygs-
systemets 
avskaffande 

Antagningssystemet 
till sjuksköterske-
utbildning 
 
[Tillträde till] Gym-
nasieskolan och den 
gymnasiala vuxenut-
bildningen 
 
Betyg i ämnet este-
tisk verksamhet 
 

Studieomdömen från 
folkhögskola 

Rekrytering 
till högskole-
studier 
 
En betygsfri 
grundskola 

 

fp Värdering av 
utländska examina 

Behörighet för 
studier till yrken 
inom hälso- och 
sjukvården 
 
Betygssystemet 

Skolbetyg i original 
på två språk 

Högskolornas an-
tagningssystem 
 
Nordisk språkexa-
men 
 

Matematik, 
svenska och 
engelska i 
gymnasie-
skolan 
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 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
m Yrkeshögskolan 

och länsarbets-
nämndernas resur-
ser 
 
Integrerad  
gymnasie- och 
högskole 
utbildning 
 
Skolbetygen 
 
Nationella  
ämnesprov 

En ny yrkes-
högskola 
 
Yrkesexamen 
på  
omvårdnads-
programmet 
 
Nationella 
ämnesprov 

Skolans upp-
drag att bidra 
till ökad social 
kompetens 
 

Antagnings-
regler till högre 
utbildning 
 
Fler betygssteg 
på gymnasiet 
 
Skriftliga om-
dömen för 
elever i grund-
skolan fr.o.m. 
årskurs ett 

Antagnings-
regler till högre 
utbildning 
 
Ökad frihet för 
skolors egna 
bedömningar 
 
Betygen i gym-
nasieskolan 
 
Social kompe-
tens 
 
Nationella 
skolprov  
 
Nationella prov 
i kemi 

Antagnings-
regler till högre 
utbildning 
 
Validering 
 
Ordning och 
uppförande 

s Invandrare  
med  
akademisk examen 
 
Rekrytering  
till högre studier 
 
Behörighetsgivan-
de utbildning för  
kvinnor 
 
[åldersgränser för] 
svux-utbildningen 

 Slutbetyg från 
grundskolan 
 
Elev-
utvärdering av 
lärare 
 
 
 
 

Högskoleprov 
för dyslektiker 
 
Gymnasiebetyg 
 
Betygen i 
grundläggande 
vuxen-
utbildning 
 
 

Värdering av 
utländsk examen 
och yrkeskom-
petens 
 
Antagning till 
gymnasieskolan 

Gymnasial 
yrkesutbildning 

fp  Gymnasie-
skolans  
betygsord-
ning 

Utländsk kom-
petens 

   

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
m Antagningsregler 

till högre utb. 
 
Validering (2 st) 
 
Inrättandet av en 
grundsk.-examen 

 Elevers möjlig-
het till examen 
 
Rätt till tidiga-
re betyg 

Rätten till exa-
men 

Ansökning till 
gymnasieskolan 
 
Betygsliknande 
omdömen 

Samma be-
tygssteg för 
alla 
 
Dokumenta-
tion för elev 
 

s Individuella  
utvecklings-
planer för  
alla skolelever  
 
Elevernas rättig-
heter 
 
Rätten till person-
uppgiftsändring-
ar i intyg och 
betyg i särskilda 
fall 

Validering 
och reduce-
rad yrkes-
behörighet 
 
Studie-
finansiering 
och valide-
ring 

Validering (2 st) 
 
Skolbetygen 
 
En gymnasie-
skola som når 
alla elever 
 
Betygsfri an-
tagning till 
gymnasiet 
 
Betyg på lärare 

Validering (4 st)  
 
Gymnasie-
antagningen 
 
Betyg och köns-
roller 
 
Betyg på lärare 
 
Nationella prov 
på modersmålet 
 
Prov och tester 

Validering (4 st)  
 
Nationella prov 
på moders-
målet 

Validering (2) 
 
Betyg 
 
Betygssättning 
av barn 
 
Ordningsbetyg 
i skolan 
 
Nationella 
prov på  
modersmålet 

fp   Inrättande av 
yrkes- och 
fackhögskola 
 
Arbetslivs-
poäng  

Yrkeshögskola (4 
st) 
Utvidgande av 
begreppet arbets-
livspoäng 

Inrättande av 
yrkes- eller 
fackhögskola i 
Jönköpings län 
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