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Abstract 

Democracy is a concept held in high regard today. The basis for democracy is the acceptance 

of political equality including a well-informed citizen body with opportunity to affirm their 

interests. Through (civic) education children are expected to develop the knowledge, and the 

competence, that is needed to uphold a democratic form of government. Although needed, ed-

ucation is not a categorical requirement for children to gain full citizenship; this is instead based 

upon a arbitrary age. However, when Sweden introduced a criterion-referenced grading system 

in primary and secondary school during the 1990’s, it also included a sharp distinction in the 

grading between approved/passed (“godkänt”) and not approved/failed (“icke godkänt”, alter-

natively “underkänt”). One can see an implicit tension between the universal conception of 

citizenship, and the fact that students may be failed in the (civic) education.  

The purpose of this essay is to discuss this tension between civic education, and the criterion-

referenced grading system that includes a sharp distinction between passed and failed school 

performances. This is done through two steps. (i) Firstly, the concept of civic qualification 

through education is discussed in relation to democratic theory, especially with references to 

the political theorist Robert A. Dahl. Based on this it is theorized that civic education can be 

understood as two distinct ideal types, strong or weak civic competence requirements. The weak 

requirements can be regarded as an expectation that civic education will result in competent 

citizens; whereas strong requirements implies that a student must reach a predetermined level 

of competence, e.g. a “passing grade”. This theoretical framework is then used in the essay’s 

second step (ii), where an ideological analysis of debate articles regarding the criterion-refer-

enced grading system is performed. Special attention is being directed towards the fact that 

students are at risk of being failed in their education. The purpose is to analyze whether a tension 

between civic education and the grading system arises. Through the ideological analysis it is 

found that this tension does arise but is nullified using weak civic competence requirements; 

although the strong civic competence requirements can be implicitly identified within the argu-

mentation. Thus, the essay conclude that it is problematic to combine the two forms of compe-

tence requirements because they are in many ways incompatible on a theoretical level. Finally, 

the essay asks if it’s possible by extension to have a school system that includes both civic 

education and a sharp distinction between passed and failed grades. 

Keywords: Medborgarutbildning, betygssättning, betygssystem, medborgarskap, grading, civic 

education, citizenship. 
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1 Inledning 

”Det bästa argumentet mot demokrati är en femminuterskonversation med den genomsnittliga 

väljaren” är ett citat som vanligen tillskrivs Winston Churchill. Även om Churchills ord kan 

avfärdas som uttryck för en brittisk aristokrats syn på ”folket” är det ändock en relevant invänd-

ning mot demokrati; ett begrepp som annars övervägande har en positiv konnotation. Det som 

citatet insinuerar är att medborgare i allmänhet har en bristfällig medborgerlig kompetens, med 

andra ord att de saknar adekvata kunskaper för att kunna fatta rationella beslut för såväl sig 

själva, som för samhället. För att bemöta ett argument mot demokratin som Churchills har sko-

lan och den formell utbildningen tilldelats uppdraget att, parallellt med allmän kunskaps-

förmedling, utbilda och fostra demokratiska medborgare (jfr. Jarl & Rönnberg, 2010, s. 90 ff.). 

Detta är tydligt i både skollag (SFS 2010:800) och läroplaner, för såväl grund- som gymnasie-

skola (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b), där demokratin och dess värderingar genomsyrar 

verksamhetens grundval, arbetssätt och målsättning.  

Medborgarutbildning1 kan tyckas vara en självklar tanke som är väl motiverad då okunnighet i 

samhället uppenbart är ett problematiskt och starkt argument mot demokratin (se t.ex. Dahl, 

1989, s. 69–74). Men den är inte oproblematisk, tvärtom finns det ur ett demokratiskt perspektiv 

flera dimensioner och potentiella spänningsfält inom ramen för skolans medborgarutbildande 

uppdrag. Ett exempel som getts mycket uppmärksamhet är huruvida reproduktionen av demo-

kratiska värden är att tolka som en form av indoktrinering. Ett annat, som är intresset för före-

liggande uppsats, är förhållandet mellan medborgerlig kompetens och ett betygssystem som, 

tillsammans med läro- och kursplaner, definierar vad som är att betrakta adekvata, godkända, 

kunskaper och kompetenser. 

Under 1990-talet infördes i den svenska skolan ett målrelaterat betygssystem med en klart de-

finierad gräns för godkänt. Övergången från det tidigare relativa betygssystemet innebar, för-

utom ett fastställande av en godkändgräns, att den vägledande normalfördelningskurvan som 

tilldelade elevpopulationen betygen ”1” (lägsta betyg) till ”5” (högsta betyg) årskursvis ersattes 

av fastställda kunskapsmål att individuellt eftersträva och bedömas utifrån. Om dessa mål ej 

                                                 
1 I uppsatsen kommer begreppet ”medborgarutbildning” att används för att beskriva skolans uppdrag att fostra 

samhällsmedborgare (ibland benämnt ”demokratiuppdraget”). I litteratur och forskning är det vanligt 

förekommande att benämna detta uppdrag som ”medborgarbildning”. Detta menar jag är tämligen missvisande 

då ”bildning” implicerar en livslång process där målen inte är givna på förhand. Utbildning är dock formaliserat 

med föreskrivna mål och tydliga ramar för innehåll, processer och undervisare. Medborgarutbildning sätter fokus 

på just detta, att det finns en vedertagen uppfattning om vad en medborgare är och vilka kunskaper denne ska 

besitta efter en avslutad skolutbildning (se t.ex. Gustavsson, 2018; Liedman, 2012). 
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uppnås skriver den betygsutredningen som låg till grund för betygssystemet i sitt slutbetänkande 

att ”[e]leven har ännu icke/icke uppnått de kunskaper som krävs för att kunna förstå, fungera 

och verka i vårt samhälle”2 (SOU 1992:86, s. 70). Formuleringen övergavs vid ett senare skede, 

antagligen för att den implicerar att alla elever som saknar godkända slutbetyg inte kan ”fungera 

och verka i vårt samhälle”. 

Tanken att betyget ”godkänd” innebär tillräckliga kunskaper för att bli fullvärdig medborgare 

är dock intressant ur flera perspektiv. Här uppträder även en spänning mellan ett medborgar-

utbildande uppdrag att kvalificera alla elever till medborgare och ett betygssystem som genom 

krav på godkända betyg aktualiserar ett slags kategoriska demokratiska och medborgerliga 

kompetenskrav. Denna potentiella spänning är möjlig att studera idémässigt i den samhälls-

debatt som fördes under 1990-talet om det målrelaterade betygssystemet eftersom debatten 

utrycker de tankar och idéer som fanns i samhället vid den tiden. På så vis kan man belysa hur 

denna spänning representerades i den samhälleliga diskursen och medvetandet, eller omvänt, 

om den inte artikulerades, hur spänningen förbisågs. Detta är särskilt intressant då dessa 

aspekter i mindre utsträckning sammanförts i forskning och det politiska utredningsarbetet som 

ledde fram till betygsreformen under 1990-talet. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att diskutera medborgarutbildning och kompetenskrav i re-

lation till det betygssystemet som infördes under 1990-talet, vilket innebar att en tydligt defini-

erad gräns för godkända skolprestationer (åter)infördes i svensk skola. Uppsatsens syfte under-

söks i två led. (i) Inledningsvis förs en teoretisk diskussion om begreppet demokrati och med-

borgerliga kompetenskrav. Avsikten är att urskilja olika principiella synsätt så att demokratisk 

kompetens kan konceptualiseras och därmed relateras till medborgarutbildning. (ii) Därefter 

analyseras debatten om 1990-talets betygsreform, dels i Dagens nyheter, dels i fackförenings-

tidskriften Skolvärlden. Avsikten är här att undersöka huruvida den potentiella spänning som 

teoretiskt urskiljs mellan medborgarutbildning och ett betygssystem som inbegriper en skarp 

gräns för godkända betyg finns närvarande i debatten. För att undersöka syftet formuleras tre 

frågeställningar: 

- Hur kan man förstå medborgarutbildningen och dess kompetenskrav i relation till de-

mokratiteori? 

                                                 
2 Citatet är hämtat från kapitlet ”Beskrivning av betygsberednings förslag till nytt betygssystem” angående 

svenskämnet. Alla ämnen hade dock samma formuleringar när det gäller icke godkända prestationer. 

Betygskriterierna för ”icke godkänt” är således oavhängiga de olika ämnena (se SOU 1992:86, s.70-81).  
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- Vilka kompetenskrav baseras medborgarutbildningen i svensk skola på? 

- Hur förhåller sig argumentationen om det målrelaterade betygssystemet, och dess 

skarpa gräns för godkänt, i den mediala och professionella debatten under 1990-talet till 

de demokratiska kompetenskraven? 

1.2 Disposition 

Innan syfte och frågeställningar kan besvaras kommer en inramning av uppsatsen att göras ne-

dan. Inramningen är en kombination av bakgrund, redogörelse för forskning som anknyter till 

medborgarbildning och kvalificering av det forskningsproblem som formulerades i uppsats-

syftet. Bakgrunden utgörs av en genomgång av den svenska skolans medborgarutbildning och 

hur denna förhåller sig till de olika skolämnena i 1994 års läroplan för grundskolan respektive 

gymnasieskolan. Därutöver beskrivs de olika betygssystemen som tillämpats i Sverige under 

den senare delen av 1900-talet och 2000-talet, med särskilt fokus på det målrelaterade betygs-

systemet som infördes under 1990-talet. Paralleller dras även till 2011 års läro- och kursplaner 

med dithörande betygssystem. 

Därefter disponeras uppsatsen i tre delar. Del I diskuterar medborgerliga kompetenser i relation 

till demokratiteori och svarar således mot den första och andra frågeställningen som ställdes 

med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Del II är uppsatsens empiriska del och svarar mot den 

tredje frågeställningen. Denna del inleds med ett metodavsnitt som är redogör för insamlandet, 

urvalet och analysen av de debattartiklar som utgör uppsatsens analysmaterial. Efter metod-

avsnittet presenteras analysen. Del III sammanfattar de två föregående delar genom slutsatser 

och reflektioner. Alltså sammanförs uppsatsens teoretiska del med den empiriska. 

2. Medborgarutbildning i forskning och svensk utbildningskontext 

Forskning om medborgarutbildning har ett annorlunda fokus än denna uppsats. Därför kommer 

forskningen att presenteras som en del av uppsatsens bakgrund. Vidare riktas fokus mot svensk 

kontext i redogörelsen för medborgarutbildning och de olika betygssystemen. Uppsatsen gör i 

detta avseende inte skillnad på grund- och gymnasieskola eftersom den skarpa godkändgränsen 

och faktumet att det är möjligt att underkännas som är av huvudsakligt intresse. Det bör dock 

poängteras att även om gymnasieskolan inte är obligatorisk så förekommer formuleringar i re-

lation till medborgarutbildning som kan tolkas som demokratiska kompetenskrav. Därtill går 

även den stora majoriteten vidare till sekundärutbildningen.  

Begreppet kompetens att används i stort sett synonymt med ”kunskap” i redogörelsen. An-

ledningen till användandet av kompetens är att det signalerar tillräcklig kunskap eller behörig-
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het i något hänseende. Kompetenskrav är således ett sätt att precisera olika sätt att betrakta vad 

som är tillräckliga kunskaper för en medborgare i relation till medborgarutbildning och betygs-

systemet. 

2.1 Den svenska skolans medborgarutbildande uppdrag 

Skolans uppdrag att (re)producera demokratiska värderingar och kunskaper har i svenska kon-

text tydlig förankring i den demokratisering och industrialisering som intensifierades under 

början av 1900-talet. Filosofiskt inspirerades inledningsvis skolreformer övervägande av den 

amerikanska progressivismen, framför allt utbildningsfilosofen John Deweys (1859–1952) 

idéer om skolan som ett förenklat ”miniatyrsamhälle” vari eleverna skolas i olika gemenskaper 

och kunskaper till att bli framtida medborgare (jfr. Lundgren, 2012, s. 79 ff.; se även Dewey, 

2009, s. 54–57). Denna relation, mellan skolan och samhället, som bland andra Dewey framhöll 

är alltjämt närvarande i dagens skolsystem. Därför kan skolans sammantagna uppdrag 

sammanfattas som att utbildning ska ge eleverna kunskaper som är till nytta för ekonomin, 

förstått som produktivitet och tillväxt; kunskap av betydelse för politiken, alltså förståelse för 

demokratin och deltagande i densamma; samt kunskap till nytta för individen, med andra ord 

kunskap som berikar livet i dess vidaste mening (Liedman, 2012, s. 255 f.).  

Gränsen mellan kunskapsdimensionerna är naturligtvis flytande. De möts dock explicit i rela-

tion till medborgarutbildning inom ramen för samhällskunskapsämnet. Till skillnad från fler-

talet andra demokratiska stater hade Sverige tidigare ett medborgarkunskapsämne som 1962 

ersattes av samhällskunskapen. Samtidigt blev medborgarutbildningen också ett ämnes-

övergripande uppdrag, vilket är en kontrast till anglosaxisk skolkontext vari det ofta finns spe-

cifika medborgarämnen som ”civic education”, ”civics”, ”social studies” eller ”citizenship 

education” (Långström & Virta, 2011, s. 19, 35 ff.; Ekendahl, Nohagen, & Sandahl, 2015, s. 

50–54). Ämnesbenämningarna implicerar det fokus som forskning om medborgarutbildning 

huvudsakligen innehar, då till exempel ”civic education” på svenska kan översättas till ”med-

borgerlig utbildning”, medan ”civics” överensstämmer mer med det svenska skolämnet sam-

hällskunskap.3 Forskningen om dessa ämnen med intresse för den medborgarutbildande 

aspekten kan därför indelas in två riktningar. Denna uppdelning har dock ingen betydelse för 

                                                 
3 Skolverket översätter samhällskunskapsämnet till ”social studies”, vilket inte är lika frekvent förekommande i 

engelska forskningslitteratur som tar avstamp i medborgarutbildningsuppdraget. Min tolkning är därför att denna 

ämnesbeteckning är mer orienterad mot teoretiska kunskaper inom samhällsvetenskaper än mot det skoluppdrag 

som har för avsikt att fostra demokratiska medborgare. Beteckningen kan således vara missvisande då 

samhällskunskapen och liknande ämnens dubbla uppdrag placeras någon annanstans till följd av en 

akademiserad betoning av ämnet (se Skolverket, 2019). På grundskolenivå använts istället beteckningen 

”civics”, vilket således lägger en tydligare betoning på just medborgarutbildning. 
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uppsatsens huvudsakliga syfte. Bådadera riktningar fokuserar på förberedande inför samhälls-

livet och problematisering av den framtida rollen som samhällsmedborgare, alltså medborgar-

utbildningens syfte, innehåll och utfall. 

2.2 Forskning om medborgarutbildningens input och output 

I en brittisk forskningsöversikt betraktas medborgarutbildningen som ett samhällsförberedande 

skolämne. Betonas görs också att 2000-talet medfört ett ökat intresse för detta forskningsfokus 

på grund av en samhällsutveckling karaktäriseras av intensifierad globalisering, ett minskat po-

litiskt intresse och framväxande antidemokratiska rörelser (Osler & Starkey, 2006, s. 438–444). 

Detta forskningsspår intresserar sig därför i hög grad för politiskt deltagande, hur det ska främ-

jas samt vad ett politiskt deltagande innebär (se t.ex. Haste & Hogan, 2006.; Sandahl, 2015.; 

Crick, 2007; Bole & Gordon, 2009; Geboers, Geijsel, Admiraal, Jorgensen, & ten Dam, 2015). 

En svensk studie som delvis berör medborgarutbildning i detta avseende är samhällskunskaps-

didaktikern Johan Sandahls (2015) avhandling. En av delstudierna i avhandlingen undersöker 

politiskt deltagande, och indikerar en svårighet för elever att förstå samhällsfrågor på makro-

nivå, och därigenom hur en demokratisk påverkansprocess kan konstitueras (Sandahl, 2015, s. 

63 ff.). Sandahl föreslår därför att politiskt deltagande måste omdefinieras och breddas, att ett 

engagemang i samhället exempelvis kan gestaltas i en medborgare som innehar nödvändig kun-

skap men ej mobiliseras i traditionell mening, så kallad ”stand-by-medborgare” (jfr. Amnå & 

Ekman, 2014). Ur ett annat perspektiv ifrågasätter forskningen även huruvida det finns ett 

samband mellan politiskt deltagande och medborgarutbildning, samt, förutsatt förekomsten av 

ett positivt samband, hur man kan skapa incitament för att fördjupa kunskaperna om samhället 

(Persson & Oscarsson, 2010; jfr. även Campbell & Niemi, 2016).  

Den andra forskningsinriktningen, problematiserande av medborgarrollen och därigenom vilka 

kunskaper om samhället som premieras, fokuserar övervägande på medborgarutbildningens in-

put, för att därefter dra slutsatser om dels medborgaren som subjektsposition, och dels hur denna 

kan förstås i relation till samhället. Det handlar således om vilka kunskaper som anses vara 

nödvändiga för en medborgare, hur medborgarskapet kan konceptualiseras och därigenom hur 

en ”god medborgare” konstrueras samhälleligt och i forskningen (t.ex. Pykett, Saward, & 

Schaefer, 2010; Dahlstedt & Olson, 2014; Olson, 2008; Biesta, 2011; Carlsson, 2006; 

Ruitenberg, 2009). I svensk skolkontext kan det vara relevant att framhålla Magnus Dahlstedts 

och Maria Olsons (2014) studie av hur medborgarsubjektet skapas i svensk utbildningspolitik. 

Genom en diskursanalys menar forskarna att två olika subjekt konstrueras inom diskursen. Den 

entreprenöriella medborgaren kännetecknas av ett handlande beskrivet i ekonomisk termino-
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logi och riktat inåt för att åstadkomma individuell förbättring, ”att ständigt söka efter nya ut-

maningar och nya möjligheter att investera i” (Dahlstedt & Olson, 2014, s. 18). Därtill återfinns 

den samtalande och kännande medborgaren som är en demokratisk tolkning av subjekts-

positionen, med tydlig förankring i den deliberativ demokratiteorin. Centralt för denna typ av 

medborgarideal är den deliberativa diskussionen, förståelse för andra perspektiv och skapandet 

av kollektiva normer för gruppen eleven befinner sig i (Dahlstedts & Olsons, 2014, s. 13 f.).  

2.3 Medborgarutbildningens ämnesövergripande karaktär 

Det kan alltså konstateras att forskning om medborgarutbildning undersöker andra aspekter av 

medborgarutbildningen och de ämnen som associeras med densamma. I denna uppsats är det 

medborgarutbildningens relation till betygssystemet som är av intresse, varför till exempel re-

sultatet av medborgarutbildningen (politisk deltagande) blir mindre relevant. I förhållande till 

uppsatsens intresse är det dock av betydelse att framhålla hur avsaknaden av tydliga ramar som 

ett ämne likt det tidigare medborgarkunskapsämnet medför är problematiskt för fostrandet av 

medborgare genom skolutbildningen. Medborgarutbildningens ämnesövergripande karaktär 

uttrycks i flera ämnen i de kursplanerna som infördes parallellt med läroplanen och det 

målrelaterade betygssystemet under 1990-talet (jfr. Utbildningsdepartementet, 1994c). Här blir 

denna problematik explicit. I de samlade kursplanerna inleds bland andra matematikämnents 

syfte med att klargöra att det har ”till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter 

i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituat-

ioner, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa 

och delta i beslutsprocesser i samhället” (Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 33). Svensk-

ämnet å sin sida ”utvecklar en människas tänkande och kreativitet, hennes relationer till andra 

och hennes personliga och kulturella identitet. […] Språkförmågan har alltså stor betydelse för 

allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet” (min kurs. 

Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 47).  

Även på gymnasial nivå återfinns liknande medborgarutbilande formuleringar. Angående 

grundkursen i matematik står att läsa: ”[m]ålet för kursen är att ge de matematiska kunskaper 

som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv och samhälle. Dessutom skall 

kursen ge en grund som svarar mot de krav yrkesliv och fortsatta studier ställer” (min kurs. 

Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 41). Vid övergången till de nya läro- och kursplanerna 

2011 omformulerades syftena och målen men medborgarutbildningens relation till skolverk-

samheten förblev oförändrad. Av formuleringarna i styrdokumenten följer således att 

godkändnivån utgör en gräns inte enbart för vad som är kunskapsmässigt acceptablet, 
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medborgarutbildningen bedöms likaledes, mer eller mindre explicit, till följd av dess 

ämnesövergripande karaktär. Om demokrati är grunden för utbildningsväsendet kan den inte 

separeras från kunskaper som förmedlas i skolans klassrum. Skolan är på så vis en instution 

som konserverar och (re)producerar värden om ”den gode medborgaren” som är en oskiljaktig 

del av själva kunskapsförmedlingen (jfr. Wahlström, 2016, s. 164 ff.). Att medborgarutbildning 

är oberoende av betygssättningen är därför ytterst tvivelaktigt eftersom betygssystemet medför 

ett specifikt perspektiv på de kompetenser som följer av skolutbildningnen.  

2.4 Det målrelaterade betygssystemet 

Ett betygssystem kan definieras som de principer och den logik som beskriver vilka kunskaper 

och kompetenser som anses betydelsefulla samt hur dessa ska mätas. Grundläggande är 

kunskapsteoretiska antaganden om till exempel kunskapens natur, hur den kan åskådliggöras 

och huruvida det är möjligt att kvantifiera kunskap (Nordgren, 2012, s. 61 ff.). Samhälls-

kontexten påverkar därför synen på kunskap och betygssystemet, något Liedmans tidigare 

nämnda kategorisering av kunskaper tydligt påvisar. Svenska skolan har på grundskole- och 

gymnasienivå sedan läroplanerna som implementerades 1994 haft en kunskapssyn baserad i de 

så kallade ”fyra f:n”: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Nordgren, 2012, s. 66–71; se 

även Utbildningsdepartementet, 1994b; Utbildningsdepartementet, 1994c). Dessa fyra aspekter 

av kunskap utgör grunden för betygen som mätinstrument i det målrelaterade betygssystemet, 

även efter den senaste reformen 2011 (Skolverket, 2011a, s. 10; Skolverket, 2011b, s. 8). Betyg 

har i detta avseende flera olika funktioner, bland andra att fungera som informationsmedium 

och kontrollverktyg för skolan, samt vara disciplinerande och motiverande för eleverna i stu-

diesyfte. Det traditionellt viktigaste i svensk skolkontext är dock betygens funktion som urval 

för högre studier (Nordgren & Odenstad, 2012, s. 13 ff.). 

Innan det målrelaterade betygssystemet började användas under 1990-talet tillämpades en rela-

tiv betygssättning utifrån normalfördelningsprincip i Sverige.4 Utgångspunkten var att elev-

prestationer bedöms i relation till varandra i varje årskurs på nationell nivå och att mittenbetyget 

”3” då skulle omfatta 38 procent av eleverna; med andra ord ansågs detta var en teoretiskt rimlig 

fördelning vad gäller ”normalprestationer”. Därifrån minskar andelen elever för varje betygs-

                                                 
4 Innan det relativa betygssystemet infördes under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet tillämpades 

”absoluta betyg” i folkskolan och läroverken. Även dessa hade betyg som representerade underkänt. Därjämte 

fanns även betyg för ordning och uppförande, vilka avvecklades i och med enhetsskolan och det relativa 

betygssystemet. Vidare var även kunskapsstoff i undervisningen reglerat av läroplan och betygssystemet, liksom 

uppförande. Skolans som reproducerande och fostrande institution betonades således, dock inte i demokratiskt 

termer (Samuelsson, 2012, s. 23 ff.). 
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steg, så att det näst lägsta betyget, ”2”, och näst högsta betyget, ”4”, utgör respektive 24 procent 

av eleverna. Slutligen erhåller sju procent det högsta, ”5”, respektive lägsta, ”1”, betyget, vilket 

då ger en teoretisk normalfördelningskurva över elevprestationer (Samuelsson, 2012, s. 26 f.).5 

Det huvudsakliga syftet som vanligtvis tillskrivs det relativa betygssystemet är funktionen som 

urvalsinstrument till högre studier, antingen till gymnasiet eller till högre utbildning. Således är 

jämförbarheten mellan olika skolor och jämlikheten i betygssättningen det viktigaste att syste-

met ska fungera. Det måste också poängteras att det i det relativa betygssystemet ej finns ett 

betyg som motsvarar ”underkända” prestationer, betyg ”1” är det lägsta betyget, men fort-

farande ”godkänt” i den mening som betygen förstås i det den samtida samhällsdebatten.6 Dock 

betraktas detta betyg alltjämt som ”dåligt”. 

Kritiken mot det relativa betygssystemet var intensiv och ihärdig alltsedan 1970-talet. Från det 

att systemet implementerades kritiserades konstruktionen för att vara orättvis och olämplig. 

Delvis handlade invändningarna om att betygen kunde ”ta slut”, att normalfördelningen enbart 

tillät en viss andel av varje betygssteg klassvis. Antagligen tillämpade somliga lärare normal-

fördelningen i klasserna, dock är detta en feltolkning då normen för betygssättningen, som 

nämnt, är baserad på nationell nivå. Med andra ord är det rimligt att vissa betyg blir mer fre-

kventa i vissa klasser. En annan kritik mot betygssystemet var att det saknade förankring i kva-

litativa kunskapskriterier, alltså att elevernas prestationer enbart mäts inbördes och i relation 

till varandra (Samuelsson, 2012, s. 30).  

Den sistnämnda kritiken har även ett samband med den decentralisering som genomfördes un-

der 1990-talet, där kommunalisering och friskolereformen ställde nya krav på skolan, och där-

igenom betygssystemet (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 51–55). Framför allt ändrades styrmodellen 

för skolan och inriktades då mot outputen av utbildning, så kallad resultatstyrning. Härav blir 

ett centraliserat skolsystem med ett relativt betygssystem för byråkratisk, och betygens funktion 

förskjuts också från urvalsinstrument mot kontrollinstrument till följd av denna decentrali-

sering. Det målrelaterade betygssystemet som infördes under 1990-talet preciserade vidare syf-

tet med utbildning i ”mål att sträva mot” och slutligen uppnå vid avslutet utbildningen på re-

spektive stadium (Samuelsson, 2012, s. 31 f.; se även Utbildningsdepartementet, 1994a). 

                                                 
5 I läroplanen som infördes 1980 (Lgr 80) avskaffades den normalfördelning i procent på grundskolan utan 

istället ska betyg ”3” vara det vanligaste betyget. Alltså ska vidare ”antalet fyror och tvåor i en klass vara fler än 

antalet femmor respektive ettor” (1980 års läroplan för grundskolan: mål och riktlinjer, 1980, s. 42). 
6 Dock är det tydligt att många debattörer i betygsfrågan ansåg betygen ”1” och ”2” vara ”underkända”, även om 

så icke var fallet. Om eleven varit frånvarande från undervisningen noterades endast ett ”streck”. 



9 

 

På gymnasienivå konkretiserades målen i fyra betygssteg ”icke godkänd” (IG), ”godkänd” (G), 

”väl godkänd” (VG), samt ”mycket väl godkänd (MVG). Samma betygssteg användes även i 

grundskolans årskurs 8 och 9, med undantag för betyget IG som inte fanns representerat. Istället 

noterades för dess elever ”Ej uppnått målen” (EUM), vanligtvis betecknat med ett streck (-) 

eller asterisk (*) i slutbetygen som delges eleverna (jfr. Arensmeier, 2019). I praktiken kan dock 

EUM ses som en motsvarighet till IG. Till exempel innebär ett sådant betyg i ett kärnämne7 att 

elever utesluts från att söka nationella gymnasieprogram. Ur detta perspektiv har betyg och 

betygssystem i svensk utbildningskontext särställning internationellt då dessa har stor inverkan 

på elevers framtid, något som inom skolforskningen benämns som att betygen karaktäriseras 

som ”high-stakes” (se t.ex. Lundahl, Hultén, Klapp, & Mickwitz, 2015). Denna utveckling 

måste understrykas som betydelsefull i flera avseenden, men i förhållande till uppsatsens syfte 

är det framför allt faktumet att betygssystemet underkänner vissa prestationer som är centralt.  

Förväntningarna på detta nya målrelaterade betygssystem var stora under 1990-talet. Efter im-

plementeringsprocessen från 1994 fram till och med 1998 stod det dock klart att ett stort antal 

elever inte blev godkända i grundskolan (se Arensmeier, 2019). I kombination med ett ökat 

tryck från internationella jämförelser såsom PISA (Programme for international student assess-

ment) resulterade detta i en uppfattad ”kunskapskris” under 2000-talet, vilken slutligen resul-

terade i en reformering av betygssystemet 2011. Det nya betygssystemet utökade betygsstegen 

till sex, där ”A” är högsta betyg och ”F” är att betrakta som underkänt. Det målrelaterade 

betygssystemet renodlades således 2011 och genom konkretiseringen befästes logiken med en 

ännu tydligare gränslinje för godkända prestationer (Arensmeier, 2019, s. 13 ff.). Ursprunget 

till denna logik är likväl det målrelaterade betygssystemet som debatterades och infördes under 

1990-tatlet. Medborgarutbildningens syfte har alltjämt förblivit detsamma, vilket innebär att 

spänningen fortfarande kvarstår. Alltså har inte den bakomliggande tanken om en skarp gräns 

för godkänt som finns inom målrelaterade betygssystemet sammanförts med medborgar-

utbildningens ambitioner. Därför blir det av intresse att analysera 1990-talets debatt för att un-

dersöka om denna spänning aktualiserades när målrelateringen först föreslogs. 

 

                                                 
7 Kärnämnen är en informell benämning på ämnena svenska, engelska och matematik, vilka har en särställning 

bland andra skolämnen som extra viktiga. 
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Del I 

3 Demokratiskt medborgarskap och kompetenskrav 

För att förhållandet mellan medborgarskapsutbildning och debatten om det målrelaterade be-

tygssystemet i svensk kontext ska kunna analyseras behövs en teoretisk diskussion om medbor-

garskap och behovet av utbildning för medborgare. I denna uppsatsdel besvaras, i relation till 

detta, den första och andra av uppsatsens frågeställningar: "Hur kan man förstå medborgar-

utbildningen och kompetenskrav i relation till demokratiteori?”, och ”Vilka kompetenskrav ba-

seras medborgarutbildningen i svensk skola på?”. 

Grundläggande för den moderna uppfattningen av medborgarskap är det demokratiska styrel-

seskicket, vilket därför är utgångspunkten för den teoretiska diskussionen i denna del av upp-

satsen. Demokratiteoretiska analyser och resonemang grundas vanligen i normativa antagandet 

om att demokrati är ”gott” och därför eftersträvansvärt. Statsvetaren Mats Lundström fram-

håller att ur ett statsvetenskapligt perspektiv går att urskilja två demokratiteoretiska fråge-

ställningar som ofta sammanblandas, nämligen: ”1. Vad menar vi när vi använder termen de-

mokrati?” och  ”2. Hur ska man rättfärdiga demokratin?” (Lundström, 2009, s. 16). Teoretiskt 

är den förstnämnda frågan av huvudsakligt intresse för uppsatsens eller att deskriptivt och se-

mantiskt redogöra för begreppet demokratis innebörd. Den andra frågeställningen avser kon-

struktionen av en normativ argumentation för att underbygga demokratins legitimitet (jfr. 

Cunningham, 2002, s. 10 f.).  

Det normativa inslaget i demokratiteori är viktigt att understryka då demokrati, såväl begreppet 

som styrelseskicket, är mångfacetterat och kan användas i olika syften med varierande inne-

börd. På grund av begreppets komplexitet, och den påtagligt positiva konnotationen, har det 

utnyttjats för att legitimera andra värden som varken är en förutsättning för, eller en logisk följd 

av demokrati. Till exempel sammankopplas ofta marknadsekonomi med demokrati, samtidigt 

som dess ekonomiska motpol, Sovjetunionen, hade ”världens mest demokratiska konstitution” 

under Stalins tid då alla medborgare hade allmän rösträtt i en skenbar direktdemokrati (som i 

verkligheten var en diktatorisk enpartistat) (Lundström, 2009, s. 20; se även Cunningham, 2002, 

s. 20 f.). 

Uppsatsen utgår från den kända demokratiteoretikern Robert A. Dahl (1989) deskriptiva de-

finition av demokrati som ett idealt styrelseskick vars kriterier, om uppfyllda, betecknar en 

fulländad demokrati. Ansatsen brukar beskrivas som proceiduriell demokrati då fokus riktas 
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mot styrelseskickets process. Medborgarskap blir därmed främst rätten att delta i en demo-

kratiska beslutsprocess. Genom att redogöra för Dahls demokratiteoretiska defintion blir det 

sedan möjligt att diskutera medborgarutbildning och eventuella kompetenskrav för att individer 

ska betraktas som fullvärdiga medborgare. 

3.1 Dahls demokratikriterier 

Dahls (1989) demokratibegrepp är inriktat på att beskriva ett styrelseskick med utgångspunkt i 

begreppets etymologiska ursprung, ”demos” (folket) och ”kratos” (styre). Utifrån detta formu-

leras fem kriterier (som om de uppnås) skulle innebära att ett styrelseskick är fullt demokratiskt 

(Dahl, 1989, s. 169). Att uppfylla alla kriterier är nästintill omöjligt eftersom dessa utgör just 

ett ideal.8 Därför kan de liknas vid en ”temperaturskala” inom vilken stater i varierande grad 

uppfyller kriterierna och följaktligen kan betraktas som mer eller mindre demokratiska 

(Lundström, 2009, s. 17 f.). Det första kriteriet formuleras som effektivt deltagande 

[u]nder hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat, bör medborgarna ha adekvata 

och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de föredrar. De måste ha adekvat och lika 

möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och att förespråka det ena avhörandet fram-

för det andra. (Dahl, 1989, s. 170, kursiv i original) 

Ett effektivt deltagande inom den demokratiska proceduren är sålunda att medborgarna har 

makten att artikulera bifall till, eller invändningar mot, ett beslut. Om denna makt tillfaller en 

enskild individ, eller mindre grupp, skulle detta uppenbarligen resultera i någon form av för-

myndarskap, till exempel auto- eller oligarki. Vidare förutsätts dessutom att processen är trans-

parent och att medborgarna besitter en kompetens som gör det möjligt att ”föra upp frågor på 

dagordningen” samt argumentera för relevansen i dessa frågor. Dahl (1989, s. 171 ff.) menar 

därtill i sitt andra kriterium att det krävs ”lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet (min 

kursivering)” i relation till effektivt deltagande, eftersom alternativet likaledes kan föranleda 

att ett priviligierat fåtal erhåller makt över majoriteten.  

När ”folket” kan delta i hela den demokratiska processen samt deras röster vid avgörande beslut 

är lika viktade behövs även en mer utförlig kunskap om beslutens innehåll och dess orsaker 

samt konsekvenser. Dahl (1989, s. 173 ff.) sammanfattar sådana kunskaper som kriteriet upplyst 

förståelse, med andra ord att ”folket” har möjlighet att tillgodose sina intressen och agera där-

                                                 
8 För Dahl är demokrati ett ideal som förefaller nästintill ouppnåeligt i verkligheten. Polykarti är ett begrepp som 

Dahl använder för att beskriva en politisk ordning som har flertalet demokratiska kännetecken men inte helt 

uppnår ett fullständigt demokratiskt styrelseskick. Genom polykratiska institutioner är det möjligt för en stat att 

på sikt närma sig det demokratiska idealet (Dahl, 1989, s. 343–345) 



12 

 

efter. Detta tredje kriterium bör därtill betraktas som ytterligare ett argument mot diktatur, 

aristokrati och oligarki då förmyndarskap förefaller obefogat om ”folket” är väl utbildat och 

besitter goda kunskaper om allmänna och individuella intressen. I likhet med det första kriteriet 

blir härmed utbildning centralt för den demokratiska processen på grund av att demokrati till 

övervägande del tar utgångspunkt i att ”folket” själv bättre tjänar och begrundar sina intressen, 

förutsatt att de har möjlighet att förvärva adekvat kunskap. 

Det fjärde kriteriet är en logisk följd av de första tre kriterierna. Om man antar att ”folket” har 

tillräckliga kunskaper och att de kan delta i hela den demokratiska processen med lika rösträtt 

i ett slutgiltigt beslutsfattande krävs en kontroll över dagordningen (Dahl, Demokratin och dess 

antagonister, 1989, s. 175 ff.). Alltså att ”folket” beslutar vilka frågor som prioriteras och av-

handlas inom ramen för den demokratiska processen, för att därigenom bejaka sina intressen. 

Sammanfattningsvis är de fyra första kriterierna en grund för en fullt demokratisk procedur. 

Kunskap blir här en central aspekt, varför utbildning blir av intresse för styrelseskicket. I rela-

tion till detta måste slutligen ett femte kriterium formuleras då det måste specificeras och av-

gränsas vilka ”folket”, eller demos, utgör (Dahl, 1989, s. 203). Förhållandet mellan ”folket” och 

processen utgör även grunden för en definition av medborgarskap, vilket också har betydelse 

för medborgarutbildningen. Denna relation skapar en komplexitet som kräver en utförligare 

diskussion. 

3.2 Medborgarskap och kompetenskrav 

Det femte och sista kriteriet i Dahls demokratiideal är, som antyddes ovan, ett av de svåraste 

att förhålla sig till. Konkret formuleras det som att en demokrati måste inbegripa ett allom-

fattande demos, med andra ord måste ”folk” förstås som en inkluderande gemenskap (Dahl 

1989, s. 203). Således måste medborgarskap tilldelas ”alla” individer som inkluderas i gemen-

skapen och som därav påverkas av de besluts som fattas. Dahl påpekar dock att det måste finnas 

undantag. Det kan vara motiverat att exkludera vissa grupper från processen och därigenom 

medborgarskapet. 

Medborgarskapet i en demokratiskt styrd stat måste inkludera alla personer som omfattas av statens 

lagar, med undantag för genomresande och personer som bevisligen är inkapabla att ta hand om sig 

själva. (Dahl, 1998, s. 78, min översättning) 

Slutsatsen följer av en längre diskussion om medborgarskap i relation till demokrati där bland 

andra nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883–1950), som ansåg att vad som utgör ett folk 

(”populus”) är varierande över tid och därför måste folket i slutänden alltid definiera sig själva, 

kontrasteras mot filosofer som John Locke (1632–1704) och Jean-Jacques Rousseau (1712-
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1778), vilka menade att hela den sammanslutning som underkastas specifika lagar och regler 

måste få vara delaktig i besluten om dessa (Dahl, 1989, s. 188–198). Dahl poängterar att Lockes 

och Rousseaus syn på medborgarskap faktiskt är villkorat på kvalificering, exempelvis ansåg 

Locke att slavar inte borde omfattas av medborgarskapet eftersom de var ”egendom”. Citatet 

ovan visar dock att Dahl på flera sätt ändå instämmer med de två sistnämnda filosofernas syn 

på medborgarskap då det är uppenbart att alla i sammanslutningen inte bör inkluderas i ”folket”. 

Det ses som rimligt att de som tillfälligt vistas i sammanslutningen, samt icke vuxna (barn), 

utesluts. Här dras även en parallell till John Stuart Mills (1806–1873) idéer om medborgarskap, 

som utgår från att principen om kompetens måste överordnas alla andra demokratiska principer 

för att styrelseskicket skall kunna balansera demokratins allmännytta med dess potential till 

samhällsskada som kan följa av en relativt låg medborgerlig kompetens. I sammanhanget kom-

menteras dock att ”[f]örmodligen kan ingen definition av ’vuxen’ bli alldeles vattentät” (Dahl, 

1989, s. 203). Detta kan anses vara en otydlig definition av ”vuxen” och en vag motivering till 

exkludering från medborgarskap. Samtidigt säkerställer åldersgränsen (som exkluderingen var-

dagligt omsätts till) att uteslutningen är temporär och att alla på sikt kan bli jämlika, fullvärdiga 

medborgare. 

3.3 Skolelever och kompetenskrav 

Medborgarskapet, alltså deltagande i den demokratiska processen ytterst genom rösträtt, ut-

sträcks således inte till två olika grupper, genomresande och barn. För denna uppsats är det 

specifikt barn, eller elever, som är av intresse. Om kriteriet allomfattande demos, samt Dahls 

diskussion därom, återkopplas till de övriga fyra kriterierna är det tydligt att kunskaper och 

insikter, eller avsaknaden av dessa, är den grundläggande orsaken till barnens exkludering. 

Följaktligen uppstår ett behov av att utbilda barn så att de kvalificeras till att delta i den demo-

kratiska processen. Dahl nämner inte specifikt skolan som förmedlare av denna utbildningen 

men framhåller att varje medborgare måste ha möjlighet att ”upptäcka eller begrunda de val 

som bäst tjänar hans eller hennes intressen” och att detta då ”i grova drag [drar] upp riktlinjerna 

för vilka institutioner som krävs” (Dahl, 1989, s. 175). 

I Sverige, likt de flesta andra länder, tillfaller det institutionella uppdraget att utbilda ett demos 

främst skolan. Dessa två aspekterna, ålder och därigenom brist utbildning, är således den grund 

varpå medborgarskapet är villkorat. Statsvetaren Ludvig Beckman (2003, s. 75 f.) menar dock 

att även om till exempel Dahl avfärdat kompetens som ett krav för demokrati återfinns uppen-

barligen, och som påvisats ovan, sådana villkor för rösträtt i dennes teoribildning. Man skulle 

kunna betrakta förhållandet som att en åldersgräns är godtycklig och det som egentligen avses 
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är att barn inte antas besitta tillräckliga kunskaper. Med utgångspunkt i ålder som indikator på 

bristande kunskaper identifierar Beckman tre kompetenser som begränsar barns rösträtt och 

därmed fullvärdiga medborgarskap.9 

Det första villkoret för rösträtt benämner Beckman (2005, s. 83 f.) intressekompetens, vilken 

avser ett antagande om att barn och unga inte förstår vad som är i deras intressen (framför allt 

i ett längre perspektiv), till skillnad från vuxna. Dahls kriterium för upplyst förståelse uppfylls 

inte eftersom barn och unga anses sakna kunskaper som krävs för att de ska kunna begrunda 

och upplysa sig om de beslut som berör dem. Därefter följer att barn och unga antas ha mindre 

sakkompetens än vuxna, med andra ord att de saknar grundläggande kunskaper om samhället 

(Beckman, 2003, s. 84 ff.). Det andra kriteriet grundas i att omyndiga individer delvis saknar 

upplyst förståelse, men även kunskaper om hur åsikter kan artikuleras inom ramen för det de-

mokratiska samhället. Sammantaget utgör de första två kompetenserna en underförstådd tanke 

om att barn och unga saknar den intellektuella förmågan att delta i den demokratiska processen.  

Det sista kriteriet, menar Beckman (2005, s. 87 f.), är att barnen förväntas sakna etisk kompe-

tens. Härmed åsyftas en bristfällig förståelse för gemensamma intressen, alltså att barn bland 

annat torde vara mer egocentriska än vuxna. Den etiska kompetensen har möjligen mindre att 

göra med bristfällig kunskap, istället bör det främst ses som ett uttryck för ett perspektiv på 

barn och deras utveckling. Beckman (2005) kritiserar den etiska, såväl som de andra två, kom-

petenserna som villkor för rösträtt. Exempelvis finns det inget som tyder på att vuxna besitter 

mer kunskap än somliga barn samt att forskning därtill visar att barn förstår moraliska problem 

och kan ta ställning i dessa. Därjämte framhålls ändock att sakkompetensen förefaller vara det 

mest befogade argumentet för exkludering, då framför allt kunskaper i informationssökning, 

samtidigt som man kan ifrågasätta om dylika kunskaper och värden är det väsentligaste för en 

fungerande demokrati (Beckman, 2003, s. 88 ff.). 

3.4 Svaga och starka medborgerliga kompetenskrav 

Även om Beckmans kritik är befogad så är de tre kompetenskraven inte kategoriska, eftersom 

fullvärdigt medborgarskap ges till alla när de uppnår myndig ålder. Omformulerat finns ett im-

plicit antagande att barn genom utbildning och fostran erhåller adekvat kunskap som motsvarar 

                                                 
9 Beckman redogör även för en fjärde kompetens, ”kompetens som tilltro”, med vilket avses att det bör finns en 

demokratisk tilltro till medborgarnas lika kompetens. Därav kan ett meritokratiskt argument om att de mest 

kompetenta ska vara beslutsfattare kringgås genom att man hävdar att alla är ”lika kompetenta”. Beckman 

avfärdar dock denna kompetens som analytiskt irrelevant då den svarar mot ett normativt argument, det vill säga 

”alla bör vara kompetenta nog att delta i demokratin”, vilket är en kontrast mot de andra tre kompetenserna som 

analytiskt motsvarar deskriptiva frågeställningar, med andra ord ”vilka är kompetenta att fatta politiska beslut?” 

(se vidare Beckman, 2005, s. 81 ff.). 
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de tre kompetenserna. Detta kan vidare återkopplas till den generella idén om medborgar-

utbildning. Till följd av att en avsaknad av dessa kunskaper inte utesluter individer från 

medborgarskapet kommer jag att betrakta detta som svaga kompetenskrav. Den samhälleliga 

förhoppningen och tilliten är att medborgarutbildningen, tillsammans med barnafostran, bör 

vara tillräckligt för demokratin; ett villkorat medborgarskap som externt bedöms och kontroll-

eras, till exempel genom medborgarprov, är därför inte nödvändigt. 

Teoretiskt aktualiseras här den potentiella spänningen mellan medborgarutbildningen och det 

målrelaterade betygssystemet med en skarp gräns för godkänt. Tanken att elever inte kan ”för-

stå, fungera och verka i vårt samhälle”, kan betraktas som starka kompetenskrav. Starka 

kompetenskrav i form av godkända betyg skulle medföra att medborgarutbildningen på en viss 

nivå ses som nödvändig för att barn och elever ska kunna förvalta medborgarskapet. Spän-

ningen uppstår således mellan synen på en medborgarutbildning som svarar mot svaga 

kompetenskrav och det målrelaterade betygssystemet, som genom godkändgränsen som medför 

en logik vilken kopplar an utbildning och kunskap till de starka medborgerliga kompetens-

kraven. De svaga kompetenskraven bygger på förväntningarna att alla elever till slut blir er-

håller upplyst förståelse. I kontrast är de straka kompetenskraven exkluderande, man måste 

uppnå vissa specifika kriterier för att kunna bli inkluderad i medborgarskapet. Denna teoretiska 

motsättning är sammantaget det huvudsakliga intresset för uppsatsen. 

För att återkoppla och sammanfatta denna uppsatsdel är det betydelsefullt att diskutera de starka 

kompetenskraven mot bakgrund av demokratiteorin för att tydliggöra denna spänningen. Som 

nämnts genomsyras demokratiteorin av normativa antaganden, varav det mest centrala antag-

ligen är politisk jämlikhet. Att ifrågasätta denna jämlikhet kan därför ses som att ifrågasätta 

demokratins grundval, något den amerikanska statsvetaren Jason Brennan (2017) menar är rim-

ligt. Enligt Brennan (2017) är det inte alls är eftersträvansvärt med politisk jämlikhet; tvärtom 

förefaller en stor mängd empiri visa att det är direkt skadligt då (amerikanska) medborgare 

generellt besitter otillräckliga politiska kunskaper och kompetenser för att ta rationella beslut. 

Istället framhåller Brennan epistokrati, etymologiskt av grekiskans ”episteme” (kunskap) och 

”kratos” (styre), som ett adekvat alternativ då ett sådant hypotetiskt styrelseskick fördelar den 

politiska makten efter kompetens. Centralt i Brennans resonemang är att människor är politiskt 

irrationella och bejakar således inte sina egna eller allmänhetens intressen på ett tillförlitligt 

sätt.  

Medborgare bör därför ses som antingen apatiska och ointresserade av politik, eller som indi-

vider vars övertygelser skapar en statisk världsbild präglad av biaser och en oförmåga att förstå 
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motsatta synsätt (Brennan, 2017, s. 21 f.). Till detta argumenterar Brennan för att demokrati 

endast borde ses som ett verktyg, varför styrelseskicket inte har något egenvärde. Intressant för 

denna uppsats är att Brennan sammantaget föreslår ett epistokratiskt system med begränsad 

rösträtt, exempelvis genom en extern bedömningsprocess av medborgarnas kompetens. Detta 

skulle sålunda kunna liknas vid den medborgarutbildning som impliceras av det målrelaterade 

betygssystemet. Den teoretiska spänningen mellan de svaga och starka kompetenskraven kan 

alltså även härledas till grundläggande normativa antaganden inom demokratiteorin.  

Med detta besvaras även uppsatsens första och andra frågeställning. Förhållandet mellan med-

borgarutbildning och kompetenskrav å ena sidan, och demokratiteori å andra sidan, kan förstås 

som en fråga om vilka krav på kunskaper och kompetenser som är rimliga inom ramen för 

demokratin. Därtill aktualiseras frågan om dessa kompetenskrav ska resultera i en permanent 

exkludering från medborgarskapet (rösträtten) till dess att de uppfylls, eller om man kan bli 

inkluderar på andra sätt, till exempel genom ålder. I relation till den andra frågeställningen blir 

det tydligt att Sverige och svensk medborgarutbildning baseras på svaga kompetenskrav i detta 

avseende, eftersom alla vid myndig ålder blir fullvärdiga medborgare. Men att ej nå ”godkänt” 

skulle utifrån det målrelaterade betygssystemets logik kunna innebära att elever utesluts från 

medborgarskapet. 

Del II 

4 Metod 

Eftersom den andra delen av uppsatsens syfte är att analysera en potentiell spänning mellan 

medborgarutbildningen och det målrelaterade betygssystemet, med särskild betoning på den 

skarpa godkändgränsen, redogörs i denna uppsatsdel inledningsvis för metoden genom vilken 

den empiriska analysen möjliggörs. Det empiriska materialet utgörs, som nämnt, av debattar-

tiklar i Dagens nyheter och Skolvärlden. Efter metodavsnittet följer uppsatsens analys av de-

battartiklarna, vilka delas in i två tidsperioder, 1989–1993 samt 1994–1998. Fokus kommer 

riktas mot den första perioden, av skäl som blir tydliga nedan, medan den andra perioden får en 

summerande karaktär. 

4.1 Idéanalys 

Idéanalysen är lämplig då uppsatsen i huvudsak analyserar teoretiska resonemang och idéer. Ett 

grundläggande metodologiskt och kunskapsteoretiskt antagande är att texter kan förstås som 

uttryck för människan som meningsskapande subjekt (Bergström & Svärd, 2018, s. 139 f.). 
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Genom text kan människan som reflekterande subjekt kommunicera idéer, mening och för-

ståelse för omvärlden. Likaledes medför idéanalysen ett antagande om att det är möjligt att 

studera så abstrakta fenomen som idéer. Sammanförs antaganden blir således utgångspunkten 

att abstrakta idéer manifesteras konkret i textmaterial, varmed det blir möjligt att empiriskt ana-

lysera människors idéer om såväl filosofiska spörsmål, som politiska, ekonomiska och sociala 

förhållanden (ibid.). Härav följer även att idéerna, i det abstrakta, anses ha en inverkan på hur 

människor och samhället konstitueras i det konkreta. 

Med idéer, eller ideologier, menas en tankekonstruktion som har stabilitet och kontinuitet över 

tid. Idéer i detta hänseende innefattar en uppfattning om hur världen är beskaffad, som över-

lappar med moraliska och politiska värderingar om världen bör vara, vilket följaktligen resul-

terar i uppfattningar om olika handlingsalternativ för att förändra världen från vad den är till 

det den bör vara (Bergström & Svärd, 2018, s. 133 ff.). Definitioner av politiska ideologier 

liknar i många fall denna precisering av begreppet idé och de kan därför ses nästintill som sy-

nonyma, samt implicerande av en politiskt inriktad analys (ibid.; jfr. även Beckman, 2005, s. 

12 ff.). I uppsatsen kommer konsekvent ”idé” att används då begreppet ”ideologi” vanligtvis 

tolkas som mer samhällsövergripande, exempelvis som ”klassiska politiska ideologier”. 

Uppsatsens syfte i denna empiriska del kan därför ses som att analysera idén om 

medborgarutbildningens kompetenskrav för demokratisk medborgarskap i relation till det 

målrelaterade betygssystemet som inbegriper en fastställd godkändgräns. 

Idén om medborgarutbildning innebär en avgränsning till en specifik del av samhället, samt i 

relation till skolan och utbildning. Den bör därför ses som domänspecifik (Bergström & Svärd, 

2018, s. 135 ff.). Dock återfinns samband mellan domänspecifika idéer och mer 

samhällsövergripande, då dessa ömsesidigt samverkar i komplexa processer. Vidare är 

uppstasen analysansats i detta avseende att betrakta som en beskrivande idéanalys då avsikten 

är att beskriva och analysera fenomenet medborgarutbildning ur ett perspektiv som verkar vara 

förbisett. Metodologiskt är avsikten att tolka och inferera demokratiteoretiska och 

medborgerliga aspekter ur mediematerialet, både sådana aspekter som som uttryckligen kan ses 

i texten och sådant som inte explicit framgår (Beckman, 2005, s. 50; Bergström & Svärd, 2018, 

s. 140 f.). Beckman (2005, s. 30) menar att för att kunna genomföra en beskrivande idéanalys 

förutsätts en konkret analysteknik, vilka syftar på tillvägagångssätt för det praktiska 

insamlandet och bearbetning av det empiriska materialet. Analystekniken är således en 

konkretisering av den mer övergripande beskrivande idéanalysen. 
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Den analysteknik som kommer att användas är en kvalitativ innehållsanalys av idéer. Utgångs-

punkten är Mats Lindbergs metodologiska ramverk (refererad i Bergström & Svärd, 2018, s. 

144 ff.). Lindberg kategoriserar idéer som utsagor i tre olika former, värdeutsagor, beskrivande 

utsagor samt föreskrivande utsagor. Dessa motsvarar den tidigare definitionen av idéer, där den 

förstnämnda dimensionen kan likställas med en syn på hur världen bör vara, den andra hur 

världen är och det sistnämnda ett tillvägagångssätt att förändra världen från hur är till hur den 

bör vara. Därtill särskiljs utsagor på två olika nivåer, grundläggande och operativ¸ för att på så 

vis betona hur grundläggande värden tar uttryck i konkreta och praktiska förslag, och vice versa. 

Återkopplat till uppsatsens syfte kan det exempelvis vara grundläggande idéer om utbildning, 

elever och skolan som återspeglas i argumenten för, eller emot, att införa ett målrelaterat be-

tygssystem, vilket i sin tur har betydelse för synen på medborgarutbildningen. Tvärtom kan det 

vara väldigt konkreta, operativa, utsagor som genom analys är möjliga att härleda till grund-

läggande värden. Genom att analysera dessa nivåer av värden och olika former av utsagor 

möjliggörs en analys av det målrelaterade betygssystemet i relation till idén om medborgar-

utbildning. Analytiskt konkretiseras detta sammantaget genom konstruerandet av två teoretiska 

idealtyper för att kategorisera argumentationen om det målrelaterade betygssystemet (jfr. 

Bergström & Svärd, 2018, s. 147 ff.). Idealtyperna utgörs av de demokratiteoretiska kompetens-

kraven, svaga respektive starka, till vilka materialet kan relateras och analyseras. Vidare har 

tematiska dimensioner urskilts ur empirin för att systematisera argumentet, och belysa de kom-

plexa förhållandena mellan olika idéanalytiska nivåer. Medborgarutbildningen synliggörs ge-

nom att argument om det målrelaterade betygssystemet relateras och analyseras utifrån de 

demokratiteoretiska idealtyperna. 

4.2 Insamling, urval och bearbetning av material 

Textmaterialet utgörs som nämnts av artiklar i dagstidningen Dagens nyheter (DN) samt fack-

föreningstidskriften Skolvärlden (SV). Eftersom uppsatsens fokus är människors idéer i en sam-

hällskontext har valet av artiklar begränsats till debattartiklar, ledare och insändare. Dessa 

artikeltyper har dessutom för avsikt att påverka andra människor, även detta kan återkopplas 

till idéanalysens syn på idéer. Urvalet har gjorts inom ramen för ett större forskningsprojekt 

som har till syfte att studera betygsreformer på policynivå, med fokus på hur problem konstrue-

ras och sedermera löses genom föreslagna reformer. Särskilt belyses implikationerna för låg-

presterande elever då de senaste två betygsreformerna inbegriper ett betyg för underkänt, vilket 

därmed innebär att en godkändgräns måste konstrueras; en gräns som huvudsakligen får kon-

sekvenser för lågpresterande elever. Den delstudie som uppsatsens material insamlats till har 
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för avsikt att analysera hur lågpresterande elever konstrueras som subjekt i relation till olika 

betygssystem, och med hänsyn till kön, klass och etnicitet. Valet av material grundas i att få en 

spännvidd i tid och aktörsmässig variation (media- respektive intresseaktörer). Urvalet blir även 

lämpligt i relation till den idéanalytiska då kontexten som aktörerna förmedlar sina idéer inom 

har stor betydelse för argumentationen. Likaledes påverkar kontexten vilka idéer som är möjliga 

att formulera. Uppsatsen försöker dock att balansera de aktörs- och idécentrerade idéanalytiska 

inriktningarna genom att huvudsakligen framhålla och analysera idéerna om medborgarutbild-

ning inom ramen för debatten om det målrelaterade betygssystemet, utan att därvidlag helt neg-

ligera de aktörer som formulerar och förmedlar dessa idéer (jfr. Beckman, 2005, s. 15-19). 

Tidsmässigt omfattar materialet i sin helhet en period från 1964, då tidskriften Skolvärlden 

grundades, till och med 2012, varvid det nuvarande betygssystemet implementerades. Avgräns-

ningen skapar även en jämförbarhet mellan de olika medierna. Uppsatsen fokuserar dock på en 

mer begränsad tidsperiod (se nedan). Studiedesignen är således att betrakta som longitudinell 

då forskningen avser innehållsanalyser av texter från olika tidsperioder (Bryman, 2011, s. 84). 

Sammantaget omfattar det samlade empiriska materialet 338 artiklar, avgränsat till fyra sepa-

rata tidsperioder som motsvarar betygsreformerna inklusive utredningsarbete och implemente-

ring.10 Uppsatsen avgränsas till den period vari det målrelaterade betygssystemet debatterades 

och sedermera implementerades, 1989 till 1998. Antalet artiklar blev då inledningsvis 114 

stycken. Alla dessa texter har genomlästs och innehållsligt analyserats, varefter de samman-

fattats i tabellform. Ett mindre antal texter har valts ut för närmare analys inom ramen för upp-

satsens empiriska undersökning (se nedan). 

Initialt tillämpades ett målstyrt urval vid insamlandet, där artiklar i Dagens nyheter insamlades 

via databassökningar, medan Skolvärldens artiklar ackumulerades manuellt via arkiv. Urvals-

metoden används vanligen inom kvalitativ forskning och styrs här av projektets syfte (Bryman, 

2011, s. 434 f.). Insamlandet via databas innebar konkret att använda sökord och informations-

sökningsverktyg, som trunkeringar och booleska operatorer.11 Det manuella insamlandet av ar-

tiklar från Skolvärlden följde en annorlunda arbetsgång då detta gjordes i två steg. Inledningsvis 

                                                 
10 Den första tidsperioden som startar 1964 motsvarar inte exakt betygsutredningen och implementeringen av det 

relativa betygssystemet som föregick de målrelaterade systemen. Att 1964 är utgångspunkten beror på att 

fackföreningstidskriften Skolvärlden grundades då (som nämns tidigare i texten). Syftet med denna avgränsning 

är således att Skolvärlden ska överensstämma med Dagens nyheter så att materialet blir jämförbart. Det relativa 

betygssystemet infördes egentligen redan 1962 i grundskolan, och därefter år 1966 i gymnasieskolan. 
11 I databasen Svenska dagstidningar användes följande sökord: ”(betygssystem* OR betygsystem* OR 

kursbetyg OR ämnesbetyg OR betygssättning OR betygsättning) AND (elev* OR skol*) AND (prest* OR 

kunskap* OR mål* OR relativ* Or bedöm* OR vitsord)”. 
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eftersöktes nyckelord som relaterar till betygssystem på rubrik- och ingressnivå. Därefter lästes 

varje artikel för att närmare sortera ut sådant som föreföll irrelevant, varefter mer utförlig inne-

hållsanalys kunde genomföras.  

För att anpassa materialets omfattning till uppsatsens omfång och syfte gjordes dock ytterligare 

urval utifrån metoden systematiskt urval. Detta är en variant av ett randomiserat urval men där 

tillvägagångssättet styrs av en förbestämd systematik (Bryman, 2011, s. 185, 433 f.). Efter den 

första genomläsningen av samtliga artiklar inkluderades systematiskt var sjätte artikel i 

kronologisk ordning för djupare analys. Resultatet blev då 20 artiklar, 10 från respektive DN 

och SV (se tabell 4.1). Sammanfattningsvis har urvalsprocessen genom ett inledande målstyrt 

urval och sedermera ett systematiskt urval resulterat i 144 artiklar som sedan reducerats till 20. 

Dessa har analyserats utifrån en idéanalytisk ansats i relation till uppsatsens syfte. Sett till 

helheten kan de 20 utvalda artiklarna ses som representativa då argumenten och idéerna i dessa 

återspeglar hela det empiriska materialet. 

 Skolvärlden Dagens nyheter 

1989–1993 Artikeltyp: 

• 6 debattartiklar 

• 0 ledare 

• 0 insändare 

Artikeltyp: 

• 0 debattartiklar 

• 3 ledare 

• 1 insändare 
Aktör: 

• 4 lärare 

• 1 lektor 

• 1 rektor 

Aktör: 

• 3 ledarredaktion 

• 1 elev 

1994–1998 Artikeltyp: 

• 3 debattartiklar 

• 0 ledare 

• 1 insändare 

Artikeltyp: 

• 2 debattartiklar 

• 4 ledare 

• 0 insändare 
Aktör: 

• 4 lärare 

Aktör: 

• 4 ledarredaktion 

• 1 lärare 

• 1 politiker 

Tabell 4.1 Antalet och typer av artiklar. 

4.3 Metodologiska reflektioner 

Idéanalysen har, som nämnt, till syfte att analysera idéer som genom text blivit konkretiserade. 

Tolkningsmoment är viktigt att särskilt framhålla då förehavandet alltid föregås av en argumen-

tation om varför tolkningen som görs är rimlig (Bergström & Svärd, 2018, s. 141). Förhållandet 

kräver ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt under analysen för att undvika subjektiva och 

ovetenskapliga tolkningar. Det är likväl felaktigt att hävda möjligheten i att genomföra objek-

tiva tolkningar, snarare eftersträvas här intersubjektivitet. Genom att tydligt redogör för upp-
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satsens metodologiska tillvägagångssätt och transparent presentera hur tolkningarna i analysen 

bygger på en logisk argumentation kan en trovärdighet skapas (Ahrne & Svensson, 2015, s. 24 

ff.). Härigenom kan även uppsatsens tolkningar kritiseras och rimligheten prövas (jfr. 

Bergström & Svärd, 2018, s. 166). Likaledes är det andra steget i urvalet av material, det sys-

tematiska urvalet, ett tillvägagångssätt för att öka den vetenskapliga trovärdigheten genom att 

försvåra förenklade och onyanserade tolkningar som kan komma av en bekräftelsebias som 

följer av att man selektivt väljer ut delar av ett material. 

Det sistnämnda benämns i kvantitativ forskning för validitet, med vilket avses att det som mäts 

överensstämmer med som syftas att mätas. Transparensdiskussion kan vidare jämföras med 

reliabilitet, med andra ord ett möjliggörande att en oberoende granskare vid senare analys av 

uppsatsens empiri kan replikera metod och analys för att, om reliabiliteten är god, nå samma 

resultat (jfr. Bryman, 2011, s. 161–167). Min syn är att dessa begrepp inte är särskilt lämpliga 

för en idéanalytisk ansats, då de huvudsakligen relateras till kvantativa mätningar av olika slag. 

Istället kan en god trovärdighet genom transperens och väl övervägda metodologiska val vara 

mer adekvata indiktatorer för god vetenskaplig kvalitet. 

5 Debatten om det målrelaterade betygssystemet med skarp gräns för 

godkänt 

I denna uppsatsdel kommer det empiriska materialet att presenteras och analyseras med av-

stamp i den idéanalytiska ansats som redogjordes för tidigare. För att kategorisera och syste-

matisera analysen om den domänsspecifika idéen om medborgarutbildning har empiriska di-

mensioner konstruerats. Konkret avspeglar temana olika argument och utsagor på grund-

läggande respektive operativ nivå. Grundläggande nivå kan exempelvis vara utsagor om episte-

mologi, vilket kan kontrasteras mot ett argument på operativ nivå såsom att betyg behövs som 

incitament. Eftersom det är argumenten som analyseras återfinns flertalet artiklar i olika empi-

riska dimensioner då en enstaka artikel kan innehålla olika argument och utsagor. 

Dispositionen i uppsatsdelen följer en kronologisk uppdelning utifrån implementeringen av det 

målrelaterade betygssystemet. Därför analyseras inledningsvis de artiklar som publicerats från 

1989, då den betygsutredning som citerades i inledningen tillsattes samma år (se SOU 1992:86), 

till och med 1993, året innan implementeringsprocessen påbörjades. Därefter analyseras artiklar 

från år 1994 till 1998, en avgränsning som motsvarar året då implementeringsprocessen 

inleddes, till och med det första året då elever erhöll slutbetyg inom ramen för det målrelaterade 

betygssystemet. 
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5.1 Debatten inför betygsreformen: 1989–1993 

Innan det målrelaterade betygssystemet infördes pågick parallellt med debatten en parlamenta-

risk utredningen om betygen. Därför hänvisar många debattörer till denna utredning. Periodens 

huvudsakliga argumentationslinje kan därför förstås i relation till betygsutredningen. Det mest 

omfattande temat blir här huruvida betygen kan målpreciseras och om de kan vara objektiva. 

Till detta tema sker stödargumentation i form av utsagor om betygens funktion som incitament 

samt att målrelateringen skapar en individualiserad betygssättning, vilket innebär att elever inte 

kommer behöva underkännas. Sammantaget är det alltså tre teman som omfattar debatten i 

inledningsskedet. 

5.1.1 Objektivitet i betygssättningen 

Det mest omfattande temat i debatten som föranleder implementeringen av det målrelaterade 

betygssystemet omfattar huruvida kunskap kan ses som objektivt mätbart utifrån rättssäkra me-

toder. Argumenten inom temat består mestadels av värdeutsagor på grundläggande nivå till 

vilka föreskrivande utsagor på operativ nivå härleds. Därtill aktualiserar utsagorna implicit 

olika människosyner vid konstruerande av argumentationen. 

Läraren Johan Järemo (1990, s. 22) argumenterar i SV för att betyg kan, och måste, vara objek-

tiva i ett demokratiskt samhälle då dessa är urval för studier och arbetsliv. Alternativet blir 

annars att ”börd”, ”ekonomisk bakgrund” eller ”goda kontakter” är det som avgör framgång i 

arbets- och samhällsliv. Järemos resonemang aktualiserar explicit betyg som starka kompetens-

krav eftersom dessa ska ha en omfattande inverkan på elevens framtida liv i samhället, vilket 

blir än tydligare då en exemplifiering följer. 

Betygsmotståndare hävdar vidare, att elever med dåliga betyg slås ut. Nils Lundgren, socialdemokrat 

och nationalekonom, bemöter detta argument ungefär så här. Om en person har dålig syn avråder vi 

henne från att bli pilot. Om hon har dålig rygg avråder vi henne från att bli sjukvårdsbiträde. Ingen 

kommer på idén att betrakta en person med dålig syn eller dålig rygg som utslagen. Betygen har 

samma funktion. En elev som har dåligt betyg i matematik avråder vi från att bli ingenjör. Endast 

ett snävt elitistiskt samhälle betraktar en person med dåliga betyg som utslagen. (Järemo, 1990, s. 

22, kursiv i orginal) 

En artikel som polemiserar med den ovan är skriven av lektorn Kristian Wåhlin (1990) och tar 

utgångspunkt i en epistemologisk kritik av anförda objektiv syn på kunskap och betyg. Kritiken 

mot det som i artikeln benämns som den ”naturvetenskaplig positivismens ’objektiva mät-

metoder’” utvecklas inte nämnvärt, förutom en hänvisning till att ett sådant synsätt inte är för-

enligt med ”modern hermeneutisk kunskaps- och människosyn” (Wåhlin, 1990, s. 14 f.). Istället 
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för ett målrelaterat betygssystem föreslås att lärare ska bedöma elevers prestationer i kollegialt 

samråd, kombinerat med korta och kontinuerliga samtal med eleverna. Som konkreta betygs-

steg anser Wåhlin (1990, s. 14 f.) att ”godkänd” och ”underkänt” är adekvat, framför allt då 

denna distinktion anses vara djupt förankrad i skolans traditioner. Med ”underkänt” menar dock 

Wåhlin ett betyg, ”X”, som betecknar att en kurs inte fullgjorts och därför måste tenteras eller 

omtas innan eleven får avancera i studierna. Härigenom kringgås Järemos kategoriska syn på 

betyg emedan elever förväntas fullfölja skolan med godkända betyg i slutändan.  

Wåhlin kritiseras i en replik där det hävdas att denne söker underminera betygen som institution 

för att på sikt avskaffa dem helt genom att ifrågasätta rimligheten att betrakta betyg som objek-

tiva mätinstrument (Olander, 1990, s. 13). Kritiken tar avstamp i en diskussion som presenterar 

uppfattningen att de finns tre huvudsakliga ståndpunkter inom kunskapsteorin, varifrån slutsat-

sen blir att det är möjligt att sånär nå objektiv kunskap. Härav blir betyg lämpliga mätinstru-

ment. Vidare hävdar lärardebattören att ett betygssystem med stegen ”godkänt” och ”under-

känt” kommer innebära att enbart närvaro under lektionerna resulterar i ett godkänt betyg. Lik-

nande förhållningssätt presenteras även i en ledare av DN vari det anses att avsaknaden av ett 

betyg för underkänd prestation gör de godkända betygen innehållslösa (Dagens nyheter, 1990). 

Återigen aktualiserar den objektiva kunskapssynen ett oproblematiskt förhållningssätt till 

godkändgränsen eftersom perspektivet implicit medför ett förhållande där elevprestationer kan 

vara objektivt bristfälliga.  

En annan ledare i DN intar en mer nyanserad utgångspunkt gentemot betygens objektivitet 

(Dagens nyheter, 1993). I artikeln refereras betygsutredningen som nämndes tidigare, varefter 

analysen huvudsakligen intresserar sig för epistemologiska frågor om kunskapens natur. 

Beredningen har formulerat generella definitioner för olika kvalitativa kunskapsnivåer. Utmärkande 

för de elever som uppnått betyget ”godkänd” ska vara att de ”har för vardagligt samhällsliv/yrkesliv 

och fortsatta studier de nödvändiga kunskaperna om och/eller i ämnet och visar detta i ord och hand-

ling. (Dagens nyheter, 1993, s. 2) 

Ledaren uppmärksammar inte att betyget ”godkänd” i resonemanget utgör en skarp gräns för 

vad som kan anses acceptabelt utifrån ett medborgarperspektiv (och kunskapsperspektiv). 

Istället uppehåller sig skribenten vid att kritisera en hierarkisk kunskapsmodell då denna foku-

serar på ”faktakunskaper”, i kontrast mot de ”processkunskaper” som anses mer relevanta. Där-

efter föreslås ett betygssystem med bokstavsbetyg (A–F) för att signalera en progression över 

tid mot ”större [process]kunskaper”; betygen ”G”, ”VG” och ”MVG” anses implicera en en-

sidig relatering till faktakunskaper.  
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I SV utgår högstadieläraren Frank Bach (1992) på samma sätt från den tidigare refererade 

betygsutredningen. Bach anser att det är en omöjlig uppgift att mäta kunskaper objektivt, med 

undantag för enstaka naturvetenskapliga ämnen. Som argument framlägger högstadieläraren att 

ett målrelaterat betygssystem teoretiskt torde förutsätta en specificering av all tillgänglig kun-

skap, varefter ett lämpligt urval till en ”grundskolekurs” måste göras. Argumentationskedjan 

fortsätter med ett ifrågasättande om ”man vet hur kunskap ser ut” och, förutsatt att den vet-

skapen finns, vem som i så fall skall göra urvalet, och på vilka grunder. Bach avfärdar härmed 

det målrelaterade betygssystemet då det förefaller orimligt att göra dessa preciseringar, vilket 

således leder till att bedömning inte är möjlig. Slutsatsen blir att man bör behålla det relativa 

betygssystemet eftersom bedömning i det målrelaterade betygssystemet kommer återgå till re-

lativ princip då det inte går att precisera absoluta kunskapskrav.  

Svårigheterna med att precisera stoffkunskaper diskuteras vidare i en ledare i DN där skribenten 

framhåller ett förslag om ”ett kunskapsrelaterat betygssystem där det snarare är kvaliteter än 

kvantiteter som definierar de olika nivåerna” (Dagens nyheter, 1992). Det som egentligen me-

nas är att betygssystemet kan relateras till olika förmågor, som att tillämpa kunskaper, istället 

för, som i Bachs argumentation, utgå från ett bestämt kunskapsstoff. Härigenom bemöts ett 

argument om att målrelaterade betyg kommer resultera i reciterande av ”utantillkunskaper”. 

Ledaren framhåller även en problematik med föreslagna betygssystem.  

Problem finns naturligtvis även med ett betygssystem av det här slaget. Hur ska läraren exempelvis 

betygsätt [sic!] de elever som oftast struntar i läxorna men ändå visar god förmåga att på ett kreativt 

sätt använda det lilla de har lärt sig? Ska dessa elever få högre betyg än de elever som systematiskt 

skaffat sig en större kunskapsbredd men inte har samma analytiska talang? (Dagens nyheter, 1992) 

Den fråga som ställs är huruvida det är rimligt att bedöma arbetsinsats på samma grunder som 

elever med ”analytisk talang”. Citatet kan förstås som en implicit fråga om ”begåvning” ska 

bedömas lika som arbetsinsatsen, där den sistnämnda underförstått är en lågpresterande elev 

eftersom faktakunskaper i artikeln anses motsvara grundläggande nivå. Dilemmat uppstår till 

följd av den objektiva kunskapssynen då utgångspunkten att det finns ”rätt” kunskap resulterar 

i att enbart dessa premieras, och därför blir arbetsinsats inte nödvändigtvis betygsgrundande.  

Dilemmat diskuteras implicit i flera av de andra artiklarna. I ett debattinlägg i SV menar rektorn 

Thomas Persson (1993) att ett betygssystem alltid är ”artificiellt” och är således inte en exakt 

konkretisering av kunskap; varför även arbetsinsats torde kunna utgöra en bedömningsgrund. 

Persson hänvisar sedermera till den amerikanska psykologen Benjamin Blooms välkända tax-
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onomi12 över lärande för att exemplifiera hur svårt det är att reducera olika kunskaper till betyg 

då elever vanligtvis befinner sig på flera olika nivåer samtidigt. Slutsatsen blir att det relativa 

betygssystemet ej bör ersättas förrän det kan säkerställas att ett målrelaterat betygssystem upp-

fyller de funktioner som det avses göra; enligt Persons mening att mäta olika kunskapsnivåer 

på ett korrekt sätt. Vidare framgår att i ”övriga aspekter [exempelvis arbetsvilja, samarbets-

förmåga eller initiativförmåga] bör betygen sättas relativt”, i termer av ”bra” eller ”dålig[t]”, 

och inte godkänt respektive underkänt. Rimligheten i att över huvud taget betygssätta aspekter 

som arbetsvilja diskuteras inte. Dessutom tydliggörs inte om kunskapsbetygen borde följa 

samma logik, dock indikerar den föreslagna taxonomin att ”1” utgör grundläggande nivå. Alltså 

förefaller Perssons debattartikel föreslå ett målrelaterat betygssystem utan godkändgräns, vars 

implementering måste föregå av utförligt forskande och olika testprojekt. 

Sammanfattning 

På grundläggande nivå framgår att en objektiv kunskapssyn får ett utfall på operativ nivå som 

resulterar i en vilja att ersätta relativa betygssystemet måste med ett målrelaterat. I motsats mo-

tiverar ett kritiskt förhållningssätt gentemot den objektiva kunskapssynen skepticism mot pre-

ciseringen av kunskaper som grund för ett betygssystem. Likaledes uppstår olika uppfattningar 

om en eventuell godkändgräns. Om kunskap uppfattas som objektiv är det logiskt att elever kan 

bedömas som underkända på grund av att de inte uppnått den acceptabla gränsen. Därtill 

aktualiserar dessa olika perspektiv på kunskapens förhållande till individen. Alltså om för-

mågan att ackumulera kunskap är att betrakta som mer eller mindre essentiella, med andra ord 

om inlärning påverkas av anlag eller om kontexten är den huvudsakliga faktorn som avgör 

huruvida elever når framgång i sina studier. På operativ nivå kan detta leda till att argument om 

försiktighet vid reformering av betygssystemet. 

Spänningen mellan starka och svaga kompetenskrav finns implicit inom detta tema. Särskilt i 

Järemos artikel där denne genom att citera en nationalekonom likställer brister i perceptions-

förmåga med olika grader av intellektuell begåvning. Detta kan tolkas som paralleller mellan 

demokrati, medborgarskap och starka kompetenskrav då alla individer inte ses som lika kom-

petenta i olika avseenden. Om man följer resonemanget blir slutsatsen ur ett 

medborgarutbildningsperspektiv att fullvärdigt medborgarskap måste villkoras med hänsyn till 

samma premisser. En av DN:s ledare för liknande resonemang och det blir här anmärkningsvärt 

                                                 
12 Blooms taxonomi är en mer eller mindre hierarkisk indelning av lärande där första steget utgörs av 

minneskunskaper, varifrån eleven succesivt utvecklar kunskaper inom ett ämne i olika steg, från att förstå till att 

analysera och slutligen skapa egen kunskap. 
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att problematiken med att underkänna elevers kunskaper negligeras, även i en explicit hänvis-

ning till skolans fostran till ”samhällslivet”.  

Ur en annan synvinkel blir det tydligt att ett betygssystem med två betygssteg (”underkänt” och 

”godkänt”) harmoniserar de motsatta kompetenskraven genom att betyget under godkänd-

gränsen omformuleras till ”ej fullgjort kursen”. Således blir förväntningen att alla elever 

kommer erhålla godkända betyg vid avslutad utbildning ett svagt kompetenskrav. Likväl åter-

finns de starka kompetenskraven i resonemanget eftersom godkänd är ett krav för att eleven ska 

kunna slutföra utbildningen. Konkret är målet med det nya betygssystemet detsamma, om be-

tygen är objektiva mätinstrument är en definitiv godkändgräns motiverad eftersom ett mål-

relaterat betygssystem säkerställer att eleverna har adekvat kunskapsnivå vid avslutad ut-

bildning. Intressant att poängtera är att Olanders invändning mot Wåhlins hypotetiska betygs-

system problematiserar överlappningen av svaga och starka kompetenskrav. Förväntningarna 

att alla elever på sikt kommer att bli godkända är inte tillräcklig för att betinga en fullgod 

kunskapsutveckling, det krävs även differentiering mellan betygen över godkändgränsen. Ut-

fallet blir annars att närvaro under lektionerna kommer resultera i godkända betyg. Den grund-

läggande beskrivning av betygens funktion överensstämmer sålunda med de starka kompetens-

kraven eftersom förväntningarna på eleverna antas vara otillräckliga, varför Wåhlins försök att 

sammanföra de två idealtyperna ur detta perspektiv blir omöjligt.  

5.1.2 Motiverande betyg 

Ett delvis mer implicit tema i debatten är frågan om betygens värde som incitament. I flertalet 

av artiklarna som nämnts ovan, exempelvis Olanders debattinlägg, återfinns ställningstagande 

och argument som berör hur betyg kan motivera eller motverka elevers skolprestationer. Kaj 

Seger (1993, s. 31) som argumenterar mot införandet av målrelaterade betygssystem medger 

att det relativa betygssystemet kan tolkas som ”rått och hjärtlöst”, varför densamme föreslår en 

modifiering av systemet som synliggör progression. Även DN:s ledare som argumenterade för 

att det relativa betygssystemets grundläggande syfte, att sortera elever för urval till högre stu-

dier, inte längre är det som efterfrågas av skolan och föräldrar (Dagens nyheter, 1990, s. 2). I 

nämnda artikel poängteras att betyget ”godkänd” urholkas som incitament om inte möjligheten 

att bli underkänd är närvarande. Omformulerat skriver Olander (1990, s. 13), som nämnt, att 

elevers närvaro kommer att likställas med ”godkänt” om man inte implementerar ett betyg som 

motsvarar ”underkänt”.  

Ett elevperspektiv framträder även i detta avseende. Eleven Pernilla Lindberg (1992, s. 21) 

skriver en insändare i DN som svarar på tidigare insändare som diskuterat huruvida det är rim-
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ligt att införa betyg i tidigare åldrar. Av texten framgår att tidigare insändare argumenterat för 

att elever är tillräckligt intelligenta för att förstå betygens innebörd, varför de då borde tilldelas 

yngre elever, samt att betygen därtill har en tendens att missgynna högpresterande eftersom 

nivån konstrueras utifrån lågpresterande elevers förmågor och prestationer. Lindberg har stora 

invändningar och argumenterar för att ”elever som har studiebegåvning stöttas och framhålls, 

medan de svaga sällan får den hjälp den behöver”, vilket resulterar i ett samhälle ”byggt för de 

starka, överlevarna, medan de svaga stöts ut” (Lindberg, 1992, s. 9). Konstaterar slutligen po-

lemiserande att de andra insändarförfattarna argumentation resulterar i felslut.  

Mig tycks det som om både Eivor Nilsson och Britt Gustafsson lider av vanföreställningen att de 

som presterar sämre studieresultat är lata och själva har valt bort möjligheten att få bra betyg. Jag, 

som själv är elev, vet att så är inte fallet. Med hjälp av betyg redan från lågstadiet, kommer skolan 

att bli än mer orättvis och på intet sätt jämlik. (Lindberg, 1992, s. 9) 

Ur elevperspektivet blir det tydligt att betyg som ett incitamentsystem anses vara ett högst 

tvivelaktigt argument. Det uppstår även ett ideal för vilken typ av elev som anses vara ”duktig” 

då betygssystemet anses konstrueras utifrån elever med studiebegåvning. Detta blir även en 

referenspunkt för hela gruppen elever. Likt de tidigare debattörerna är det i huvudsak eleverna 

som äger studiesvårigheter; problematiken är på ett sätt individualiserad.  

En annan premiss i incitamentsargumentet är att målrelaterad betygssättning har ett större in-

formationsvärde och kan därför fungera som ett sätt att kommunicera elevens kunskapsnivå. 

Härigenom blir det möjligt för eleven att se den egna progressionen och arbeta för att uppnå en 

godkänd nivå. En av ledarna i DN skriver bland annat att betygen ger eleverna ”gensvar från 

läraren som säger någonting om deras prestationer”, samt att föräldrar får information om deras 

barns skolgång (Dagens nyheter, 1990, s. 2). Persson (1993) framför samma argument, med 

tillägget att ”presumtiva arbetsgivare” får information om elevernas arbetsinsats. Eventuella 

validitetsproblem med denna syn på betygen som informationsmedium och incitament återfinns 

inte.  

Slutligen uttrycks i den andra ledaren i DN att betygen kan ha ett informationsvärde även i form 

av att betyg kan används för att utvärdera undervisningen (Dagens nyheter, 1992). Denna aspekt 

återkommer även i den senare debatten under perioden 1994–1998, och innebär i praktiken att 

betygen fungerar som indikator på att lärarens undervisar på ett adekvat sätt. Det uppstår därför 

en kontrast mot andra debattörer eftersom fokus härmed riktas mot lärarna, och inte eleverna. 

Sammanfattning 
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Att det målrelaterade betygssystemet har ett stort incitamentvärde kan i förhållande till de med-

borgerliga kompetenskraven ses som ett sätt att minska spänningen däremellan. Om alla elever 

motiveras till att prestera över godkändgränsen och ingen därmed blir underkänd försvinner den 

problematik som kan uppstå till följd av ett betygssystem med en skarp gräns för godkänt. På 

liknande sätt kunde ett ”objektivt” betygssystem i förra temat underbyggas. Sammantaget kan 

detta tolkas som svaga kompetenskrav då godkändgränsen som sådan enbart har för avsikt att 

motivera eleverna till att vara delaktiga och företagsamma i undervisningen. Ingen antas således 

att bli ”underkänd”. Problematiken med antagandet uppstår dock direkt om risken för att bli 

”underkänd” i verkligheten inte fungerar som incitament. Konsekvensen blir då att de svaga 

kompetenskraven ersätts av starka. I teorin fungerar ändå argumentet att betygen motiverar ele-

verna som ett sätt undvika de medborgerliga implikationerna av ett målrelaterat betygssystem.  

Argumentationen förs nästan uteslutande på operativ nivå. Denna kan dock kopplas till mer 

grundläggande syn på människan. De debattörer som framhåller betygens positiva effekter på 

elevmotivationen kan kopplas till en positiv människosyn då alla anses kunna utveckla kun-

skaper och motiveras till utbildning. Omvänt innebär en negativ syn på betygens incitament-

värde att kraven sätts utifrån specifika och svåruppnåeliga ideal för vad en elev kan klara av. I 

det sistnämnda fallet aktualiseras de starka kompetenskraven eftersom betygen leder till ett elit-

istiskt samhälle ”byggt för de starka”. Godkändnivån blir ett hinder för eleverna som hamnar 

under den och elever kategoriseras därtill utifrån deras förhållanden till betyget ”godkänd”. Ur 

ett medborgarutbildningsperspektiv uppstår sålunda en spänning mellan de starka och svaga 

kompetenskraven.  

5.1.3 Individualiserad betygssättning 

Den övergripande epistemologiska argumentationen och synen på betyg som incitament över-

lappar med en argumentet om att det målrelaterade betygssystemet genom dess konstruktion 

och kunskapssyn ger en rättvisare bedömning eftersom betygen inte kan ”ta slut”. Bengt 

Holmgren (1991) presenterar detta argument som ett tankeexperiment där den relativa betygs-

sättningen jämförs med att ”vi i en stor låda lägger ned lika många lappar som det finns elever 

i årskursen tre i gymnasieskolan!” (Holmberg, 1991, s. 22). Därefter fördelas dessa lappar efter 

normalfördelningsprincipen.  

Den massiva kritik som i decennier riktas mot det relativa betygssystemet har sin grund just i detta 

faktum att systemet predestinerar en tredjedel av eleverna att bli ”underkända”, ty det är så betygen 

1 och 2 uppfattas av såväl elever och föräldrar som lärare. Ett försvar av det relativa betygssystemet 

borde därför inrikta sig på att bearbeta attityderna till betygen 1 och 2. Dessa betyg skall nämligen, 
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enligt upphovsmännen, inte betraktas som ”underbetyg” utan accepteras som någonting i överens-

stämmelse med naturens ordning. (Holmberg, 1991, s. 22) 

Reformeringen av betygssystemet blir således en möjlighet för underkända elever att ”klara 

sig”. Holmgren hävdar i citatet att ”1” och ”2” är att likställa med underkända betyg, något som 

är uppenbart felaktigt med hänsyn till betygssystemets grundläggande konstruktion (vilket han 

själv poängterar i artikeln). Ändå uppfattas de som sådana, och bör därför tolkas därefter. Det 

centrala i citatet är ändock föreställningen att alla elever kan ”klara sig” om betygssättningen 

relateras till kunskaper, istället för att söka rangordna eleverna sinsemellan. Detta blir därför 

det enda sättet att motverka ett förhållande där ett antal elever måste underkännas. 

En annan benämning på det förhållande Holmberg redogör för är att ”femmorna har tagit slut”. 

Med denna föreställning menas att endast ett bestämt antal elever kan få högsta betyg, även om 

ett stort flertal presterar på samma (höga) nivå. I relation till detta skriver Kaj Seger (1993) en 

debattartikel som försvarar det relativa betygssystemet. Argumentationen baseras dels i att ele-

ver oavsett om det benämns som ”kunskapsrelaterade betyg” så kommer elever fortsätta att 

göra interna jämförelser, och dels i att om procentsatserna var menade att tillämpas på klassnivå 

torde även det lägsta betyget (”1”) ”ta slut”. Seger redogör sedan för hur de inom deras ”lilla 

kommunen” har kritiserats som ”sämsta skolkommun” då deras betygsgenomsnitt blev drygt 

tre medan riksgenomsnittet föll strax över tre. Alltså kan det ses som att ”femmorna” inte vara 

slut, tvärtom ”sätts i stället alldeles för många och ingen reagerar” (Seger, 1993, s. 31). Att 

”femmorna har tagit slut” är ur detta perspektiv enbart en förevändning för att undgå bemöta 

elever vars syn den egna prestationen inte överensstämmer med lärarens syn på densamma. 

Seger avslutar debattartikeln med att föreslå att betygsglidningen så att elever erhåller högre 

betyg varefter de avancerar under skolåren. På så vis blir en progression synliggjord. Därtill 

konstateras att det härigenom finns ett utrymme för att utreda ett eventuellt nytt betygssystem 

”i lugn och ro”. 

Sammanfattning 

Påståendet att ”femmorna kan ta slut” och därför är det relativa systemet en stor orättvisa mot 

eleverna är intressant. Ur ett medborgarutbildningsperspektiv är det tydligt att chansen att 

”klara sig” motsvarar svaga kompetenskrav eftersom antagandet att en målrelatering resulterar 

i att elever ej blir underkända utgår från en förhoppning. Genom att hävda att betygen ”1” och 

”2” i det relativa systemet är att betrakta som underkända ges legitimitet till att införa en skarp 

gräns för godkänt, eftersom den redan implicit existerar. Även motargumentet svarar inom detta 
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tema mot svaga kompetenskrav, men då utifrån att de låga betygen i den relativa skalan inte är 

jämförbara med ”underkänt”. Vidare påpekas att även betyget ”1” torde kunna ”ta slut”, ett 

faktum som inte uppmärksammas i argumentationen för det målrelaterade betygssystemet.  

Att argumentationen för en godkändgräns baseras i att eleverna kommer ”klara sig” motverkar 

således dragningen mot de starka kompetenskraven. Likväl finns en reell möjlighet att elever 

faktiskt blir underkända, vilket över huvud taget inte aktualiseras i debatten. På en grund-

läggande idéanalytisk nivå finns alltså tydliga paralleller till de andra temana i det här avseen-

det. De svaga kompetenskraven är de som explicit skrivs fram, varigenom de underliggande 

starka kompetenskraven som kommer av den skarpa gränsen för godkänt kan förbises. 

5.2 Debatten under betygsreformens införande: 1994–1998 

Efter 1994 ändras debatten något från den tidigare perioden. En tydlig skillnad är att det blir ett 

större fokus på gymnasieskolan då denna reformeras i och med 1994 års läroplan. Förhopp-

ningarna att elever skulle prestera bättre till följd av det målrelaterade betygssystemet är en 

underliggande aspekt genom hela perioden. Perioden kan sorteras i två teman som benämns 

godkändgränsen och differentiering av kärnämnen, vilka utgör ramen för argumentationen. 

5.2.1 Godkändgränsen 

Det första temat som kan identifieras under denna period har tydliga kopplingar till den föregå-

ende debatten. Temat handlar om huruvida den skarpa gränsen för godkänt främjar eller häm-

mar elevernas kunskapsutveckling. Detta är mot bakgrund av att allt eftersom implementerings-

perioden fortlöpte blev det klart att elevernas prestationer inte överensstämde med de förhopp-

ningar som fanns innan. Alltså var det en stor del elever som förutsågs (rätteligen ska det visa 

sig) inte nå godkända betyg. Eva Alderborn och Lena Ågren (1996) argumenterar i SV för att 

gränsen som införs efter 1993 är en möjlighet, inte problemet, för lärarnas undervisning. De 

undervisningsmöjligheter som uppstår kan förstås som att kraven blir tydligare för eleverna 

samtidigt som läraren får ett friutrymme inom läroplanen för en individanpassad pedagogik 

som kan tillmötesgå alla elever. Friutrymmet kan ses som ett stödargument, som även uppmärk-

sammas i en av DN:s ledare (Dagens nyheter, 1995). Det sistnämnda aktualiseras vidare i en 

annan artikel i SV, där det även exemplifieras hur lärare kan konkretisera de nya kunskapsmålen 

(Ehrlow, 1995). Problematiken sammanfattar Alderborn och Ågren i en punktlista.  

• Grundskolan har misslyckats med att ge tillräckliga förkunskaper. 

• Grundskolan har misslyckats med att ge tillräckligt självförtroende. 

• Gymnasieeleven känner sig inte respekterade och tappar lusten.  

• Arbetssätt och arbetsformer upplevs som ointressanta. 

• Gymnasieeleven vill vara aktiv och göra själv. 
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• Gymnasieeleven vill inte vara passiv, lyssna för mycket. 

• Gapet mellan skola och omvärld känns för stort. (Alderborn & Ågren, 1996, s. 30) 

Argumentationen utgår med andra ord från att de låga elevprestationerna beror på en undermå-

lig pedagogisk verksamhet, inte en explicit godkändgräns eller dess nivå i relation till elevers 

genomsnittliga kunskaper.  

En debattartikel skriven av folkpartisterna Lars Leijonborg och Jan Björklund (1997) i DN in-

stämmer med denna syn på godkändgränsen. Genom en hänvisning till en artikel i DN om att 

en stor grupp ungdomar kommer få ”underkänt” i ”baskunskapsämnen” redogör författarna för 

folkpartiets skolpolitiska reformprogram som ska motverka att så sker framöver. Det framgår 

där bland annat att betygen kan fungera som en indikator på pedagogiska insatser om betyg 

sätts i tidigare åldrar. Betygen blir också en ”utvärdering” av lärarens undervisning vilken möj-

liggör förbättring så att färre elever hamnar under godkändgränsen. DN:s ledarredaktion fram-

för en liknande argumentation, att ”[k]unskapsluckor som borde upptäckts och fyllts redan i 

lägre årskurser kan vara svåra att göra något åt genom bara några veckors extrastudier på som-

maren” (Dagens nyheter, 1998, s. 2). I samma artikel konstateras även att ”det faktum att ett 

inte obetydligt antal elever blivit underkända visar att kravnivån fyller en funktion”. Intressant 

nog återupprepas i sammanhanget att betyg ”1” i det tidigare systemet var att förstå som icke 

godkänt, och att den stora andelen ”underkända” elever inte ”kan sopas under mattan” längre 

eftersom godkändgränsen blivit skarp. 

Motståndare mot den skarpa gränsen för godkänd argumenterar huvudsakligen för att under-

kännande av elever ”slår ut” dem, varför det är omoraliskt och kontraproduktivt om man vill 

att elever ska utvecklas i skolan. I ett öppet brev skrivit till dåvarande socialdemokratiska skol-

minister Ylva Johansson skriver Susanne Montin (1997) att hon inte vill medverka i den ”soci-

ala utslagningsprocessen” som det målrelaterade betygssystemet innebär. Att underkänna ele-

ver ur detta perspektiv bidrar ett utanförskap som skadar både eleven och samhället. 

[V]åld, kriminalitet, rasism och allehanda fascistiska strömningar kan finna en stark grogrund bland 

denna grupp ungdomar, som av sociala, emotionella, psykologiska eller biologiska skäl inte kunnat 

tillägna sig de kunskaper, som är den blivande samhällsmedborgarens bas. (Montin, 1997) 

Godkändgränsen är alltså den grundläggande problematiken, inte den pedagogiska verksam-

heten. Det kan vidare poängteras att i en av ledarna i DN framställs Socialdemokraterna som 

motståndare till införandet av betyget ”IG” på grundskolan (Dagens nyheter, 1994). 
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En del i argumentationen mot godkändgränsen har således att göra med hur detta påverkar ele-

verna socialt och emotionellt. Björn Blombergs (1997) debattartikel på ledarsidan i DN utveck-

lar denna aspekt med att påstå att självförtroende är grunden till allt lärande. Debattören menar 

vidare, likt Montin, att den allt större gruppen underkända elever kommer bli utagerande ”nedåt 

eller mot mindre grupper” och konstaterar då att ”de här eleverna blir fantastiska rasister”. Ele-

ver förväntas alltså att slås ut av betygssystemet på ett sätt som försvårar inlärning. Avslut-

ningsvis noterar Blomberg att det inte är förvånande att ”IV-programmet”13 håller på att bli det 

största nationell gymnasieprogrammet till följd av att det målrelaterade betygssystemet och dess 

skarpa gräns för godkänt. 

Sammanfattning 

Efter att implementeringsprocessen inleds och de förväntningar som kan utläsas ur debatten 

inte uppfylls blir det tydligt att de svaga kompetenskraven är svåra att upprätthålla. Den skarpa 

gränsen för godkänt medför de starka kompetenskraven vilka kan tolkas som undergrävande 

för den argumentation som fördes innan 1994. Ett försök att minska spänningen häremellan är 

att omdefiniera problematiken till att läraren och dennes undervisning är problemet; alla elever 

kan ”klara sig” genom en kreativ och individualiserad pedagogik. Vidare antas att ett förstär-

kande av godkändgränsen genom att sänka åldern för betyg kunna fungera som ett pedagogiskt 

verktyg. Detta innebär dock en strävan mot ännu hårdare kompetenskrav, vilket kan tolkas som 

problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Således kan man ses det som att debattörerna ut-

tryckligen menar att den skarpa gränsen för godkänd kan fungera som svaga kompetenskrav, 

samtidigt som det implicit sker en förskjutning mot starka medborgerliga kompetenskrav.  

Inom temat är det också tydligt att man framhåller ett samhällsperspektiv när det nya betygs-

systemet debatteras. I relation till samhället framstår utgångspunkten för medborgarutbild-

ningen inom det målrelaterade betygssystemet som synnerligen starka kompetenskrav. Att un-

derkänna elever kan tolkas som en stigmatisering av eleverna resulterar i ett utanförskap som 

skadar demokratin. Man kan tolka temat som stor del av antidemokratiska uttryck kan härledas 

till att elever inte ”klarar” utbildningen, alltså en brist på kunskap. Genom att stärka kompetens-

kraven blir marginaliseringen än mer påtaglig, varför spänningen mellan starka och svaga kom-

petenskrav implicit framhålls som problematisk. 

                                                 
13 Individuella programmet var tidigare ett förberedelseprogram till gymnasiet för de elever som inte erhöll 

godkända betyg i ”kärnämnena” engelska, matematik och svenska. 
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5.2.2 Differentiering av kärnämnen 

I och med läroplanen som infördes 1994 fick gymnasiet gemensamma grundkurser i ”kärn-

ämnena”. Elever inom varje program, både yrkesförberedande och studieförberedande pro-

gram, är då tvungna att läsa samma kurser i svenska, engelska och matematik. Dock antas inom 

debatten yrkesförberedande elever vara mindre studiemotiverade och kompetenta i de teore-

tiska ämnena, varmed det stora antalet elever som förväntas bli underkända kan förklaras. Där-

för kan en differentiering av dessa ämnen så att yrkesprogram läser mindre omfattande kurser 

vara ett sätt att bemöta ett ”kunskapsfall” och att elever ”slås ut”. Det måste påpekas att argu-

mentationen knyter an till betygssystemet, även om det egentligen är en konsekvens av en re-

formerad gymnasieskola och dess nya läroplan. 

Alderborn och Ågren (1996) är kritiska mot att den grundläggande problematiken är att yrkes-

elever är mindre kunniga, som nämnt anser de istället att pedagogiken är bristfällig. Invänd-

ningarna kan summeras som att skolresultaten inte beror på ”imaginära skillnad mellan olika 

program” då ”[a]lla yrkeselever [inte] är funktionella analfabeter och obildbara”, och omvänt 

”att det på studieförberedande program kan det finnas en och annan elev med bristfälliga språk-

liga färdigheter, det vet många speciallärare” (Alderborn & Ågren, 1996, s. 30). Det är intres-

sant att de folkpolitiska debattörerna som i det andra temat har liknande argumentet i detta 

sammanhang är av en annan åsikt när det explicit påtalar betygssituationen på yrkes-

programmen. Leijonborg och Björklund (1997) menar att socialdemokraterna, som föreslog 

gemensamma kärnkurser, har en ”förenklad syn på jämlikhet” då alla elever kan ses som jäm-

lika men inte lika kunniga. De kopplar även ihop detta med en kravlös ”flumskola” då gemen-

samma kurser antas föranleda en sänkning av godkändgränsen. 

Kravlösheten återfinns även i ett debattinlägg i SV. Mats Flodin (1998) hävdar att konsekven-

sen av gymnasiereformen, i kombination med införandet av det målrelaterade betygssystemet, 

resulterat i att gymnasieskolan blivit ett ”tonårsdagis”. Läraren fortsätter med att konstatera att 

”alla” inte ska läsa högskoleförberedande kurser, istället borde individualisera undervisningen 

och hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Gymnasiereformen betraktas här som en social-

demokratisk ”ideologisk utopi” som drabbar lågpresterande elever. 

Att som med dagens betygssystem sätta Icke Godkänd (IG) på horder av dessa svagpresterande 

elever, och därigenom tala om för dem att de inte duger, blir tyvärr en oundviklig följd av detta 

elevfientliga och opsykologiskt utformade system. (Flodin, 1998, s. 21) 

Återkopplat till det andra temat dras även slutsatsen att en välutvecklad pedagogik inte har 

någon betydelse för eleverna. Det förefaller heller inte vara ett alternativ att sänka godkänd-
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gränsen. I läraren Kaj Attorps (1996) artikel artikuleras på samma sätt att gymnasiet blir en 

”förvaringsplats för alla” konstruerad utifrån Ylva Johanssons ideologiska ståndpunkt. Attorps 

är kritisk mot skolministerns synsätt då ”tanken på allas universitetsbehörighet i dag är totalt 

verklighetsfrämmande” (Attorps, 1996, s. 4) då man inte kan sänka gränsen för godkända pre-

stationer. I enlighet med Flodin menas härvid att ”skoltrötta elever” inte ska ”stöpas i samma 

form” utan måste få hjälp med sysselsättning på annat sätt. 

Sammanfattning 

Debatten om differentiering av kärnkurser fokuserar huvudsakligen på gymnasieskolan. Men 

motivering av differentieringen kan dock generaliseras till grundskolan då den på en grundläg-

gande nivå är ett sätt att undvika att elever underkänns. Temat kan alltså relateras till starka 

kompetenskrav då debattörerna är överens om att godkändgränsen är skarp och att falla under 

denna är skadligt ur flera perspektiv. Likt den föregående debatten argumenterar man dock i 

relation till de svaga kompetenskraven. I detta sammanhang framhålls att det är möjligt att upp-

rätthålla en adekvat nivå av kunskap genom att elever läser kurser som är utformade i över-

enstämmelse med deras disposition. Yrkesprogrammens elever anses vara mindre studiemoti-

verade, varför dessa föreslås läsa annorlunda kurser än de mer teoretiska studieförberedande 

programmen. Jämlikheten ur ett medborgarperspektiv uppmärksammas härvid men problema-

tiseras inte. Om kompetenskraven i grunden är starka kan man ifrågasätta huruvida det är rim-

ligt att alla elever inte läser samma kurser eftersom de i ett differentierat kurssystem blir olika 

”kompetenta”. Idéanalytiskt kan man tolka förhållandet som en diskrepans mellan synen på 

demokratisk jämlikhet och kvalificering av medborgare genom utbildning. 

Motargumentationen utgår i detta tema, likt det föregående temat om godkändgränsen, från att 

man kan lösa problematiken genom att kvalificera lärarna. Även här tolkas godkändgränsen 

som starka kompetenskrav, vilka kan bemötas genom en välutvecklad pedagogik. Operativt 

ifrågasätts alltså inte själva godkändgränsen av någon sida i debatten, varken ur kunskaps-

synpunkt eller i relation till ett medborgarutbildningsperspektiv. Man kan ifrågasätta hållbar-

heten i argumentationen med avstamp i detta; kan det vara rimligt att kunskapsnivån försämras 

så avsevärt som framhålls från ett år till ett annat, eller är godkändgränsen orimligt svårupp-

nåelig? Att det målrelaterade betygssystemet aktualiserar starka kompetenskrav är uppenbart 

sett till argumentationen under denna period. Dock kompliceras argumentationen idéanalytiskt 

eftersom svaga kompetenskrav används för att motivera en utveckling mot allt starkare kompe-
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tenskrav. Man kan ändra kurssystemet och pedagogiken, men godkändgränsen måste förbli 

densamma.  

Del III 

6 Avslutande diskussion 

I denna uppsats har förhållandet mellan medborgarutbildning och det målrelaterade betygs-

systemet med en fastställd gräns för godkänt diskuterats i två led. (i) Först genom en teoretisk 

diskussion med avstamp i demokratiteori. Syftet var då att definiera demokrati som styrel-

seskick för att förstå behovet av medborgarutbildning samt vilka kompetenskrav som kommer 

därav. Dessa kompetenskrav kan betraktas som starka respektive svaga. (ii) Därefter analyse-

rades debattartiklar från dagstidningen Dagens nyheter och fackföreningstidskriften 

Skolvärlden utifrån en idéanalytisk ansats. I det andra steget var avsikten att relatera de två 

idealtypiska kompetenskraven till debattartiklarna för att undersöka om en spänning uppkom 

däremellan till följd av implementering av ett betygssystem med skarp gräns för godkänt. I 

uppsatsens avslutande del sammanfattas slutsatserna från de två föregående delarna. Dessa sam-

manför då med avsikt att teoretiskt utveckla förståelse för hur medborgarutbildningen påverkas 

av ett målrelaterat betygssystem med fastställd gräns för godkänt. 

6.1 Medborgarutbildningens starka och svaga kompetenskrav 

De frågeställningar som ställdes i den teoretiska delen av uppsatsen var ”hur kan man förstå 

medborgarutbildningen och kompetenskrav i relation till demokratiteori?”, samt ”vilka 

kompetenskrav baseras medborgarutbildningen i svensk skola på?”. Den andra och konkretare 

frågan kan besvaras med att det är förhållandevis svaga kompetenskrav som konstituerar med-

borgarutbildningen i den svenska skolan. Vad detta innebär förklaras genom den första fråge-

ställningen. Kompetenskraven kommer av demokratins behov att utbilda folket, demos, så att 

de är kvalificerade att ta rationella beslut och därav bli berättiga att rösta. Vanligtvis utesluts 

elever (barn) på grund av bristande kompetens i fråga om sakkunskaper om samhällsfrågor, 

vilket vidare innebär att de inte kan tillvarata sina intressen. Förutom kunskapsbrister har barn 

traditionellt även ansetts vara egocentriska, vilket likaledes är problematiskt ur demokratisk 

synvinkel. 

Demokratins utbildningsbehov tillgodoses genom skolan. Mot bakgrund av de läro- och kurs-

planer som blev styrande från och med 1990-talet blir detta tydligt (likaså i de läroplaner som 

ersatte dessa 2011). Det räcker dock inte med att konstatera att medborgarutbildning är en nöd-
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vändig grund för demokratisk kompetens, man måste även specificera dess betydelse för ett 

framtida medborgarskap. Svaga kompetenskrav kan förstås som att medborgarutbildning för-

väntas påverka elevers demokratiska kompetens positivt men att de oavsett blir fullvärdiga 

medborgare vid myndig ålder. Återkopplat till skolan och styrdokumenten som infördes 1994 

är det tydligt att detta gäller alla elever, med andra ord att varje elev på individnivå förväntas 

utveckla adekvata kunskaper. Förväntningarna är alltså tillräckliga för medborgarutbildningen. 

I kontrast innebär starka kompetenskrav att man tillskriver utbildningen den huvudsakliga 

rollen i att kvalificera medborgare. Om de starka kompetenskraven hårdras blir dessa katego-

riska krav för medborgarskapet, med andra ord att eleven måste genomgå medborgarut-

bildningen med adekvata resultat.  

Detta blir problematiskt ur ett demokratiteoretiskt perspektiv då exkluderingen undergräver den 

politiska jämlikheten som är en grund för styrelseskicket. Ytterst blir följden att demokratin 

förskjuts till en epistokrati, ett styrelseskick som utgår från att kunskap ska överordnas andra 

värden när makten fördelas. Epistokratiskt kan då medborgarutbildning fungera som kvalifice-

ring. I förhållande till ett betygssystem med skarp gräns för godkänt uppstår implicit denna 

tanke då gränsen som sådan medför en logik som överensstämmer med de starka kompetens-

kraven, och epistokratin. När kunskap premieras åsidosätts dock demokratiska värden som jäm-

likhet och makten att avgöra sina egna intressen. Vidare aktualiseras även en problematik med 

kunskapsurvalet: vem ska avgöra vad en adekvat medborgarutbildning innehåller, hur ska den 

bedömas och hur försäkrar man att de som definierar medborgarkunskapen ej gör det efter ege-

nintresse? Sammantaget kan man konstatera att även om den svenska skolans medborgarutbild-

ning framför allt utgår från svaga kompetenskrav kan ett betygssystem likt det som infördes 

under 1990-talet, vilket betygssystemet 2011 är en vidareutveckling av, resultera i en förskjut-

ning mot starka kompetenskrav. Medborgarutbildningen blir då demokratiskt betänklig ef-

tersom den blir mer uteslutande, med andra ord försvåras processen till att bli en fullvärdig 

medborgare. 

6.2 Medborgarutbildningen i ett betygssystem med en skarp gräns för godkänt 

Utifrån den demokratiteoretiska diskussionen analyserades i uppsatsens andra del debatten om 

det målrelaterade betygssystemet i relation till de medborgerliga kompetenskraven. Särskilt blir 

det faktum att betygssystemet medför en skarp gräns för godkänt viktigt då spänningen mellan 

svaga och starka kompetenskrav kan aktualiseras till följd av denna. Med utgångspunkt i en 

idéanalytiskt ansats undersöktes i uppsatsdelen forskningsfrågan ”hur förhåller sig argumenta-

tionen om det målrelaterade betygssystemet, och dess skarpa gräns för godkänt, i den mediala 



37 

 

och professionella debatten under 1990-talet till de demokratiska kompetenskraven?”. Det är 

viktigt att poängtera att debatten utgår från skolans bredare kunskapsförmedlande och belyser 

medborgarutbildningen enbart implicit i ett fåtal artiklar. Dock måste man erinra om att det i 

bakgrunden underströks att medborgarutbildningen i svensk skola är ämnesövergripande, med 

särskild betoning inom samhällskunskapsämnet, och därför svårt att separera från skolans över-

gripande kunskapsuppdrag. Därtill genomsyrar demokrati hela verksamheten.  

Analytiskt uppstår i debatten en spänning mellan svaga och starka kompetenskrav. Den framgår 

implicit i hur argumentationen för ett införande av det målrelaterade betygssystemet konstrue-

ras. De grundläggande argumenten för införandet av betygssystemet är att man kan mäta kun-

skaper objektivt, vilket blir rättvist då elevernas prestationer inte är jämförbara sinsemellan. 

Godkändgränsen aktualiseras som ett sätt att öka incitamentvärdet i betygen. Sammantaget 

medför betygssystemet starka kompetenskrav eftersom en skarp gräns för godkänd är en förut-

sättning för att det ska ge den effekt som eftersträvas. I relation till detta används emellertid 

svaga kompetenskrav i form av en förväntan att alla elever kommer att ”klara sig”, eftersom 

betygen individualiseras och konkretiseras genom målrelatering. Härav ökar även dess motive-

rande effekt. Synen på elever kan därför betraktas som väldigt positiv.  

På en grundläggande idéanalytisk nivå är det påfallande att även argumentation mot införandet 

av betygssystemet accepterar i viss utsträckning betygens objektivitet. Det finns en utbredd 

underförstådd syn på de låga betygen inom det relativa betygssystemet som ”underkända”. Med 

utgångspunkt i denna syn på betygen kan debattörerna argumentera för att ett objektivt, målre-

laterat betygssystem där alla kan ”klara sig” är rimligare än ett system som förutbestämmer en 

viss andel elever att bli ”underkända”. Hållbarheten i argumentet kan dock ifrågasättas då be-

tygen ”1” och ”2” inom det relativa betygssystemet inte är underkända, blott ”låga betyg”, och 

kan därför egentligen inte möjliga att likställas med en skarp gräns för godkänt. 

I debatten under betygssystemets implementeringsprocess är det tydligt att liknande argument 

återkommer, delvis annorlunda formulerat. Gemensamt är att godkändgränsen måste upprätt-

hållas, men att man genom pedagogik eller differentiering av kurserna kan möjliggöra att ”alla” 

kommer klara skolan. Differentieringen är särskilt beaktansvärd då man kan tolka det som att 

de medborgerliga kompetenserna blir ojämlika eftersom särskilda grupper av elever erhåller 

mindre undervisning än andra. Uppfattningen att detta är oproblematiskt indikerar svaga kom-

petenskrav, men då det i debatten anläggs ett samhällsperspektiv framkommer ändock de starka 

kompetenskraven. 
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Inom båda debattperioderna framhålls betygens inverkan på elevernas framtida samhällsliv. 

Kvalificering till arbetslivet genom objektiva kunskaper, kunnande som är till nytta för var-

dagslivet, faran i att elever inte uppnår ”godkänt” och därför förväntas ge uttryck för anti-

demokratiska attityder; alla dessa aspekter framgår i debatten, men ingen av dem relateras ex-

plicit till skolans medborgarutbildande uppdrag. Utifrån uppsatsens teoretiska diskussion kan 

alla dessa tolkas som stödargument vilka baseras på starka kompetenskrav. Om till exempel 

rasism följer av okunskap konkretiserat som betyget ”icke godkänt” torde dessa föranleda starka 

kompetenskrav, även om problematiken egentligen uppkommer av att godkändgränsen är för 

”hög”. I sammanhanget blir det också paradoxalt att förenkla kurser för vissa elever eftersom 

okunskapen är problemet. Vidare hävdas i den föregående debatten att betygens objektivitet ger 

insikt i vilka elever som har kapacitet att klara av diverse yrken. Här kan man med samma logik 

påstå att den skarpa gränsen för godkänt ger insikt i vilka elever som inte är kapabla att delta i 

det demokratiska styrelseskicket. Spänningen finns alltså i debatten, men i argumentationen 

kringgås denna genom att kombinera de svaga och starka kompetenskraven. Även vid explicita 

hänvisningar till skolans medborgarutbildande uppdrag i relation till godkändgränsen påtalas 

inte nämnda problematik. 

6.3 Underkända medborgare? 

Sammantaget kan man konstatera att det i debatten självfallet inte finns en vilja att elever ska 

bli underkända. Tvärtom kan förväntningarna på eleverna idéanalytiskt ses som en grund-

läggande positiv människosyn. Tanken att alla elever kan klara av skolans målsättning genom-

syrar debatten och gör att den vid första anblick kan tolkas som ett resultat av svaga kompetens-

krav. Men oviljan att förändra godkändgränsen och de konsekvenser som kommer av att elever 

ej uppnår denna kan istället tolkas som ett uttryck för en syn på medborgarutbildning som starka 

kompetenskrav. Intressant är också att skolans medborgarutbildande uppdrag inte förs in i de-

batten även vid direkta hänvisningar till hur skolan ska fostra elever i relation till deras framtida 

samhällsliv. Återkopplat den forskning som presenterades i bakgrundsdelen blir detta än mer 

problematiskt, då till exempel Dahlstedts och Olsons (2014) menar att det i läroplanen finns ett 

bredare förståelse av begreppet medborgare, där det även omfattar ekonomiska aspekter. Upp-

satsen har med avsikt preciserat och avgränsat medborgarskapet i demokratiska avseende för 

att undvika en otydlig definition. Om ekonomiska aspekter inkluderas i medborgarrollen blir 

kompetenskraven ännu starkare på grund av de nya läroplanernas betoning av just ekonomiska 

aspekter. Förmågan att upprätthålla ett arbete och en inkomst kan då bli en del av medborgar-

skapet, vilket samtidigt försummar förankringen i demokratiteorin. Ytterst kan kopplingen 
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mellan utbildning, medborgarutbildning och arbete kan då innebära att ekonomisk framgång 

börjar ses som en typ av demokratiska kompetens. 

Återkopplat till läroplanen som infördes 2011 konstaterades att denna är ett förtydligande och 

en bekräftelse av det målrelaterade betygssystemet som infördes på 1990-talet. Om utveckling 

fortsätter i denna riktningen är det rimligt att den spänningen som grundlades med det förra 

betygssystemet förr eller senare aktualiseras uttryckligen. Frågan blir då hur mycket systemet 

kan dra åt de hårda kompetenskraven innan det förlorar förankringen i de demokratiska värde-

ringarna, och övergår mot något som kan beskrivas som ett epistokratiskt styrelseskick. En mer 

grundläggande fråga är dock: är utvecklingen mot epistokrati eftersträvansvärd? Demokratiteo-

retiskt kan en medborgarutbildning som blir kategorisk inte motiveras. Men en god samhälls-

utveckling kanske kräver en sådan utveckling. Detta överskrider uppsatsens syfte och förmåga 

att besvara, men kan vara en utgångspunkt för vidare forskning inom området. 
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