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 Abstract 

 
 

This study examines how three different types of knowledge (political, practical 
and scientific) are being expressed in Swedish school policy and specifically the 
process of introducing ratings in fourth grade. Toulmin model of argumentation 
and content analysis is used to summarize and interpret the governmental reports 
and the referral responses preceding the proposal. It aims to outline the prospects 
for evidence-based policy (EBP) and also to contribute to a recent discussion 
amongst scholars about the state of the Swedish commissions of inquiry and the 
referral system. According to EBP, policy makers should seek to maximize the 
degree of evidence in decision-making. The idea is that politicians formulate the 
main goals and evidence (systematic research) provides politicians with means 
that guarantee certain outcomes. In this way effective policy processes can be 
achieved. It is argued in this study that a diversity of ‘policy relevant’ expertise 
characterizes policy processes and thus that multiple types of expertise must be 
considered in policy making. The main conclusion to be drawn is therefore that 
the prospects for EBP, understood as one knowledge base (the scientific) guiding 
policy making in Swedish policy, are weak and particularly in school policy. 
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1 Introduktion 
 

 
Den här uppsatsen undersöker ett fall av politiskt reformarbete och berör ytterst 
relationen mellan politik, förvaltning och vetenskap. Uppsatsen undersöker hur 
olika typer av kunskap (politisk, praktisk och vetenskaplig) kommer till uttryck i 
det skolpolitiska reformarbetet.  Fallet som står i fokus är förslaget om ett 
betygsinförande från årskurs 4. I analysen kartläggs hur regeringen argumenterar i 
två interdepartementala utredningar med hjälp av argumentationsanalys och hur 
förvaltningen svarar på dessa med hjälp av innehållsanalys. Därefter tolkas 
resultatet i förhållande till uppsatsens analysapparat – de tre kunskapstyperna. 
Förvaltningen representeras av remissinstanserna genom de inkomna remissvaren 
på utredningarna.   

Uppsatsen avser lämna ett bidrag till en diskussion som förts framför allt de 
senaste tio åren som handlar om att det svenska reformarbetet har förändrats och i 
normativ mening att utredningsväsendet har försämrats (Lindvall – Rothstein, 
2006; Petersson, 2015).  Diskussionen handlar om huruvida de värden som 
traditionellt har präglat svensk politik och i synnerhet utredningsväsendet 
(deliberation, öppenhet, konsensus, rationalitet) fortfarande gäller. Olof Ruin 
menar att utredningarna börjar bli ”ytliga och hafsiga” (DN, 1997). Gissur 
Erlingsson har adresserat ”det svenska utredningsväsendets förfall” (Dagens 
Arena, 2016). Båda skriver i ett uppskruvat tonläge och refererar till en markant 
ökning av enmansutredningar på bekostnad av parlamentariska och kortare tid 
för utredningarna - vilket enligt dem tyder på en politisering av 
utredningsväsendet. Vidare menar Petersson (2015) menar att den grund av 
expertis som traditionellt präglat svenskt utredningsväsende på senare år har 
urvattnats. Genom att belysa och problematisera kravet på evidensbaserad policy 
(EBP), vilket gör gällande att politiska beslut ska fattas på basis av evidens, 
undersöker uppsatsen hur expertis i det här sammanhanget kan förstås.  

Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara formuleras på följande vis: Hur 
kommer olika typer av kunskap till uttryck i handläggningen av förslaget med betyg 
från årskurs 4? 

Det huvudsakliga syftet består i att visa, eller exemplifiera, hur dessa 
kunskapstyper kommer till uttryck i det skolpolitiska reformarbetet och hur de 
inblandade aktörerna hanterar de olika värden som ryms i dessa.  

Uppsatsen mynnar ut i en avslutande diskussion om vad EBP betyder i en 
svensk politisk kontext och hur förutsättningarna ser ut för en evidensbaserad 
skolpolitik, givet den mångfald av policyrelevant kunskap som präglar politiskt 
reformarbete. Förhoppningsvis kan uppsatsen öka förståelsen för den komplexitet 
som präglar politiskt reformarbete och för hur de förändringar som har 
adresserats kan tolkas och då i synnerhet bristande expertis.  

Genom att knyta an till diskussionen om utredningsväsendet öppnas en 
möjlighet att fortsatt anta att svenskt reformarbete utgör ett most likely case i 
bemärkelsen att det är sannolikt att en given beslutsprocess präglas av hög grad 
expertinflytande.  
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1.2 Bakgrund till förslaget med betyg i årskurs 4 

Under Alliansens regeringsperiod (2006-2014) infördes bland annat sjugradig 
betygsskala, lärarlegitimation och betyg från årskurs sex (Lärarnas nyheter, 2014). 
I augusti 2014, en månad innan valförlusten, föreslås till följd av utredningen En 
bättre skolstart för alla: Bedömning och betyg för progression i lärandet 
(U2014/4873/S) ytterligare en reform: betyg från årskurs fyra.  

I en debattartikel i Dagens Nyheter i januari 2015 argumenterar företrädare för 
den nya socialdemokratiskt ledda regeringen att ett brett politiskt stöd bakom 
skolpolitiska reformer krävs för att garantera långsiktighet och försäkra att lärare 
och skolledare känner sig trygga i skolans styrdokument- vad som gäller idag ska 
också gälla imorgon.  

 
Samförstånd behövs. Det är tid för ansvar. Vi hoppas att regeringen och Alliansen 
nu tillsammans kan arbeta för en skolpolitik som ligger fast över val och förankras i 
forskning och bland skolpersonal.  Stora skolreformer ska vara förankrade bland 
dem som arbetar i skolan[…]. För att lärare och skolledare ska kunna ta ägarskap för 
skolans utveckling, kan inte reformer drivas igenom över huvudet på dem som 
arbetar i skolan (Dagens Nyheter, 2015a). 

 
Hösten 2015 träffades en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna om en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. 
Överenskommelsen resulterade i att regeringen utarbetade 
departementspromemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra 
(U2016/02376/S), en interdepartemental utredning som behandlar hur en 
eventuell försöksverksamhet kan utformas - och efterföljande proposition om den 
lagändring som krävs för att sjösätta försöket (Prop. 2016/17:46). Utredningen 
remitterades och mottog massiv kritik från en majoritet av remissinstanserna samt 
oppositionspartierna. Oppositionen anklagar regeringen för att bryta 
överenskommelsen med avseende valet att tillsätta en intern utredning istället för 
en extern och att utformningen av försöksverksamheten är undermålig. 
Remissinstanserna kritiserar dels utformningen av försöket men ifrågasätter också 
behovet av en ny skolreform och i synnerhet bristen på vetenskapligt underlag för 
att sänkt betygsålder har de effekter som regeringen eftersträvar – att höja 
kunskapsnivån i den svenska skolan (Sveriges radio, 2015).   
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2 Teoretiska utgångspunkter  
  

I detta avsnitt kommer jag att (1) redogöra för den teoretiska diskussion som 
uppsatsen ämnar knyta an till (2) redogöra för den analysapparat som materialet 
ska tolkas utifrån.  

2. 1 Diskursanknytning: utredningsväsendet och remissförfarandet  

Sedan 1960- talet har svensk politik karaktäriserats som deliberativ i bemärkelsen 
att problemlösning i stor utsträckning överlämnats åt experter; rationell i 
bemärkelsen att mesta möjliga information om sakfrågan har samlats in; öppen i 
bemärkelsen att samtliga partier rådfrågats innan definitivt beslut och därtill varit 
konsensusinriktad eftersom breda överenskommelser traditionellt har värderats 
högt (Petersson, 2015, s.2). Utredningsväsendet, i synnerhet modellen med statliga 
offentliga utredningar och det i regeringsformen fastställda beredningskravet för 
förordningar, lagar och propositioner har traditionellt varit centralt för att 
tillgodose dessa värden (Petersson, 2015, s. 2-3; Hague - Harrop s.368, 379).  

 
Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden 
inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den 
omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och 
enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig (RF 7 Kap. 2 §). 

 
De statliga utredningarna (kommittéerna) har samma status som myndigheter 
och arbetar på uppdrag från regeringen (vars rättighet det är att tillsätta 
utredningar) att utreda en specifik sakfråga (Petersson, 2015, s. 2). Resultatet av 
kommittéernas arbete (betänkanden) måste gå ut på remiss till myndigheter, 
kommuner och intresseorganisationer som ska ha möjlighet att lämna sina 
synpunkter. Kommittéerna och remissförfarandet garanterar en transparant 
lagstiftningskedja och en tydlighet för medborgare om hur policies formuleras och 
implementeras (Lindvall- Rothstein, 2006,s. 59). Eftersom att regeringsformen 
utöver vad som följer av reglerna kring remissförfaranden inte säger något om de 
exakta formerna för utredningarna har regeringen stort utrymme att själva välja 
vilken form utredningen ska anta (SOU 2007:093,s. 87). Interdepartementala 
utredningar (inom regeringskansliet) har i jämförelse med externa statliga 
utredningar fördelen att vara snabbare och skapar större möjligheter för 
detaljstyrning (Bäck et al. 2015).  Här kan nämnas att Ahlbäck Öberg i anknytning 
till handläggningen av den nedlagda Integrationspolitiska maktutredningen varnat 
för att statliga utredningar i större utsträckning än tidigare börjar likna politiska 
beställningsjobb (Ahlbäck Öberg, 2004; SVD, 2003; DN, 2004).  

Petersson (2015) framhåller att tiden för utredningarna är kortare än tidigare 
och att den faktabas som politiska beslut vilar på i större utsträckning är skör; 
experter har inte en lika framträdande roll i utvecklingen av offentlig policy som 
tidigare. Han menar sammanfattningsvis att svenskt reformarbete gått från en 
”[…] sounding out style of policy making to a short term iterative trial -and – error 
method ” (Petersson, 2015 s. 12).  
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Parallellt med den här diskussionen har diskussionen om evidensbaserad policy 
(EBP), både från politiskt håll och från forskare, börjat få fotfäste i Sverige. 
Förespråkare av EBP efterfrågar mer vetenskap och mindre ideologi i det politiska 
reformarbetet. I synnerhet har röster höjts för EBP på skolans område (SVD, 
2011; DN, 2015b). Även internationellt har skolan stått i fokus för diskussionen 
om EBP. Biesta (2010) skriver; ”The idea that professional practices such as 
education should be based upon or at least be informed by evidence continues to 
capture the imagination of many politicians, policy makers, practitioners and 
researchers” (Biesta, 2010, s. 491).  

Sveriges kommuner och Landsting har med statligt stöd arbetat för att utveckla 
långsiktiga strategier för EBP inom socialtjänsten (Denvall & Johansson, 2012, s. 
26; SOU 2008:18).   Institutet för framtidsstudier höll tillsammans med Nätverket 
för evidensbaserad policy en konferens hösten 2016 i syfte att med avseende på 
policyarbete undersöka och informera allmänheten om möjligheterna att 
”använda de metodologiska innovationerna utvecklade av evidensbaserad 
medicin” (IFFS, hemsida; DN 2015c).  Vidare fastslår skollagen sedan 2010 att 
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 Kap. 5 
§).  

Givet den svenska traditionen av expertis i reformarbetet skulle det möjligt gå 
att resonera att EBP slåss mot halmgubbar i en svensk kontext. Men i och med den 
påstådda förändringen av utredningsväsendet är diskussionen om EBP i 
kölvattnet av detta intressant och har samhällelig relevans såväl som vetenskaplig.  

 

2.2 Introduktion till EBP – what matters is what works 

Det finns olika uppfattningar om hur kravet på evidensbaserad policy ska förstås 
(Sanderson 2002; Head 2008; Wells 2007). Gemensamt är emellertid att det 
handlar om att inkorporera resultaten av systematisk forskning i politiskt 
reformarbete och i utvärderingen av reformer. Tanken är att evidens erbjuder 
vägledning om ”vad som fungerar ” och det som fungerar är det som spelar roll. 
Målsättningen är effektiva beslutsprocesser (Head 2008, s. 1). EBP vilar på framför 
allt tre antaganden: för det första finns ett värde i att politiska beslut i så hög 
utsträckning som möjligt är evidensbaserade, för det andra är evidens en möjlig 
målsättning för samhällsvetenskapen och för det tredje görs ett antagande om 
makt och av vem evidensen används– den som har kunskap ges tillträde till 
policyprocessen (Sanderson 2002, s. 62). 

EBP förknippas traditionellt med kvantitativa metoder; reformer ska baseras på 
vetenskapligt stöd från kontrollerade experiment. Biesta menar att ”evidens” ska 
förstås som sann kunskap genererad genom experimentell vetenskaplig forskning 
- randomised control trial (RCT). RCT betraktas vara den metod som bäst kan ge 
svar på vad som fungerar (Biesta 2010, s. 494). Andra vetenskapliga metoder 
hamnar i skymundan (Denvall och Johansson, 2012, s. 28). 

EBP söker den relevanta kunskapen för att adressera och lösa samhälleliga 
problem. Fokus ligger på att ställa diagnos och kunskap om kausalitet (Head, s. 2). 
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EBP härstammar från evidensbaserad medicin i vilken det antas att olika 
”behandling” har olika effekt (Pawson, 2002, s. 341).  

En mjukare och en hårdare uppfattning av EBP kan skönjas i litteraturen: 
policyprocesser som evidensinformerade eller policyprocesser som 
evidensbaserade. Den senare gör gällande att policyprocesser måste söka efter den 
nödvändiga kunskapen för att nå politiskt uppsatta mål, därav ”vad som fungerar” 
(Pawson 2002, s. 341.).  

Evidensrörelsen har likheter med New Public Management trender (NPM) 
framför allt på grund av ett stort fokus på resultatmätning (Denvall & Johansson 
2012, s.28 ). I stor utsträckning försöker EBP och NPM besvara likartade frågor; 
vilka alternativ finns för att nå önskvärda effekter, hur offentliga insatser kan 
förbättras för att ge mer valuta för pengarna, hur innovation kan gynna 
produktivitet i offentlig sektor, hur politiker kan uppnå specifika mål för brukare 
(Head 2008; Davies et al. 2002 s. 2).  

Biesta (2010) framhåller att målsättningen att identifiera vad som fungerar 
egentligen inte är märkvärdig eftersom att själva idén med reformer är att 
generera förändring för att uppnå en situation som är önskvärd (s. 494). Biesta 
identifierar emellertid tre specifika problem med EBP. Det första är 
epistemologiskt och handlar om hur forskning om ”vad som fungerar” kan 
genereras och hur den forskning som gör anspråk på att identifiera vad som 
fungerar kan förstås. Det andra är ontologiskt och handlar om hur länken mellan 
en reform och avsedd effekt i egentligen uppnås. Det tredje problemet är praktiskt 
och handlar om hur det är möjligt att applicera det som uppfattas vara ”det som 
fungerar” till den praktiska verksamheten t ex skolan.  Därtill att det är svårt att 
avgöra i vilken utsträckning professionell praktik kan uppfattas som baserad på 
evidens och i vilken utsträckning andra faktorer inverkar (Biesta 2010, s. 494). I 
anknytning till det medicinska idealet och möjligheten för EBP inom skolan 
skriver Biesta "[...]particularly evidence from the randomised controlled trial 
cannot be expected that easily from a field like education since the dynamics of 
education are fundamentally different from the dynamics of, say, potato growing 
or chemistry" (Biesta, 2010, s. 497).    

 

2.2.1 Analysapparat – tre kunskapstyper 

 
Enligt Head finns det en mångfald av policyrelevant kunskap d.v.s. flera olika 
kunskapstyper som präglar politiskt reformarbete och som måste beaktas i 
utformningen av reformer. Det finns inte en förhärskande kunskapsbas som avgör 
riktningen för policyarbetet, utan flera som alla informerar och influerar policy 
(Head, 2008, s. 5). Head gör en klassificering av tre olika kunskapstyper i sin kritik 
mot EBP. Denna klassificering utgör den huvudsakliga analysapparaten i den här 
uppsatsen. Användningen av en sådan kunskapstypologi återfinns redan hos 
Aristoteles och till viss del svarar kunskapstyperna som används här mot dennes 
begrepp techne, phronesis, episteme (Chappell, 2012; Lundquist, 1998, s. 221).  
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• Politisk kunskap hos politiska aktörer (politiker, partier, intressegrupper, 
media) tar fasta på ett politiskt omdöme med vilket aktörer formulerar 
strategier och agendor, prioriterar mellan värden, övertygar, förmedlar 
ideologiska meddelanden och inte minst förhandlar med politiska 
motståndare. Den politiska kunskapen är ett verktyg för att formulera den 
övergripande politiska målsättningen. Användningen av evidens eller 
forskningsresultat generellt kan här vara taktisk, flyktig och opportunistisk 
(Head, s. 5).  Den ideologiskt drivna debatten uppfattas ibland (på felaktiga 
grunder) vara skadlig för en kunskapsbaserad policyverksamhet.  Head 
menar snarare att den är central (ibid.). Politiker drivs inte primärt av 
empirisk fakta utan av sociala, ekonomiska faktorer. Vetenskap konkurrerar 
här med andra värden – beslut fattas i en process präglad av förhandling och 
kompromiss bland motstridiga intressen.  Den politiska kunskapen använder 
vetenskap i enlighet med uppsatta politiska mål och lägger fram de 
vetenskapliga resonemang som stödjer dessa (Shonkoff 2000, s. 181). 

• Praktisk kunskap om implementering hos gräsrotsbyråkrater. Idealet här är 
det aristoteliska phronesis (praktisk visdom). I fokus står de som dagligen 
arbetar med implementering av policies och som möter brukare. Den 
praktiska kunskapen krävs för att navigera i komplexa organisationer och är 
till största del handlingsinriktad.  Head (2008) menar att den här 
erfarenheten ofta underskattas och negligeras i politiska och vetenskapliga 
sammanhang och då i synnerhet när den politiska diskursen går in i ”crisis 
response mode”- ett tillstånd som kräver snabba beslut för riskhantering 
vilket ofta mynnar ut i krav på standardisering. Den sociala verkligheten är i 
ständig utvecklingen och inrymmer unika karaktärer som måste ges 
utrymme att tackla problem på olika sätt (Head, s. 6-7).  Dessa grupper i 
förvaltningen, de som står för själva implementeringen, bidrar med 
erfarenheter och en mångfald prioriteringar, tolkningar, relevant information 
och perspektiv, inte bara om vad som fungerar utan också om vad som på 
andra grunder kan sägas vara meningsfullt (Head, s.9). Politiska 
beslutsfattare är ofta inte lyhörda inför dessa erfarenheter och framför allt 
inte inför de personer som hävdar att ramverket för en given reform eller 
den framställda lösningen på ett problem är bristfälligt eller att resurser inte 
räcker till för implementering (Head, s. 8).  Vissa problem kräver 
förhandling och ett relationellt närmande. Det gäller framför allt i 
policyområden som kännetecknas av stort engagemang från olika typer av 
nätverk och intresseorganisationer. Dessa aktörer bidrar med en mångfald 
av evidens- vilket här ska förstås som relevant information, tolkningar och 
prioriteringar (ibid.). 

• Vetenskaplig (forskningsbaserad) kunskap är värdefull i policyarbetet trots 
att det inom akademin sällan råder konsensus om olika problems 
beskaffenhet och hur lösningar ska formuleras. Olika ämnesdiscipliner gör 
olika metodologiska och vetenskapsteoretiska antaganden vilket också kan 
variera inom samma ämne. Å ena sidan finns de som anammat den 
naturvetenskapliga metoden i samhällsvetenskapen, fokus ligger här på att 
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kartlägga kausalitet. Idealet här är omfattande experiment (RCT) inspirerat 
från medicin vilket varit en ledstjärna för EBP (Head 2008, s. 6). Å andra 
sidan finns den hermeneutiska traditionen vilken är förknippad med tolkning 
och söker förståelse för samhällsvetenskapliga skeenden snarare än 
förklaring (Head s. 6; Hollis 2002, s. 248). Vetenskaplig kunskap är viktigt i 
många policyområden men dess ställning som dominerande eller 
förhärskande strategi är omstridd. Detta även i policyområden som 
traditionellt ansetts vara särskilt lämpliga för experter (exempelvis miljö, 
energi, transport) (Head, s. 4). De problem som uppstår i policyprocesser är 
många och av varierande karaktär. Vissa är helt unika, och oundvikligt 
bundna till viss typ av information. I sådana fall framstår vetenskap, specifik 
teknisk information tillhandahållen av ett begränsat antal experter vara 
lämpligt. I de allra flesta fall är samhälleliga problem vilka reformer 
angriper dock komplexa och sammanlänkade med flera andra problem 
vilket gör enskilda tekniska lösningar otillgängliga (ibid.). Biesta (2010) 
menar att förespråkare av evidensbaserad politik ofta överskattar evidensens 
applicerbarhet i olika praktiska verksamheter t ex skolans område. Samtidigt 
fastslår han att frågan inte består i om vetenskap ska spela en roll utan vilken 
typ av roll det är möjligt att vetenskap kan ges i politiskt reformarbete 
(Biesta, s. 492). 
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3 Metod 
 
I det här kapitlet redogör jag för (1) mitt val av empiriskt material (2) hur de tre 
kunskapstyperna operationaliseras (3) de två analystekniker 
(argumentationsanalys och innehållsanalys) som används för att sammanfatta det 
empiriska materialet. 

3.1 Material 

Det empiriska materialet i den här uppsatsen består av två interdepartementala 
utredningar (regeringspromemorior) och samtliga remissvar som inkommit på 
utredningarna.  Den första utredningen tillsattes av Alliansen - En bättre skolstart 
för alla: Bedömning och betyg för progression i lärandet (U2014/4873/S). Antalet 
inkomna remissvar uppgår till 53 stycken. Den andra utredningen tillsattes av den 
nuvarande regeringen – En försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra 
(U2016/02376/S). Antalet inkomna remissvar uppgår här till 47 stycken. Samtliga 
remissvar representerar förvaltningen antingen direkt (t ex kommuner, 
universitet) eller indirekt (t ex Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund).  

Varför just skolpolitik står i fokus i den här uppsatsen har att göra med att 
skolans område har stått i fokus i diskussionen om EBP, både i Sverige och 
internationellt. Materialet hade kunnat utökas till att omfatta dels andra 
policyområden och dels ett längre tidsspann. Inom ramen för den här uppsatsen 
anser jag emellertid att valet av empiri här är rimligt. För framtida studier hade det 
varit intressant att studera eller bedöma rimligheten för EBP i enlighet med 
tanken att olika politikområden är olika väl lämpade för vetenskapligt 
expertinflytande (som diskuterades ovan) d.v.s. någon typ av komparativ studie 
mellan olika politikområden.  

Två andra tänkbara invändningar mot mitt material: (1) Materialet består av 
utredningar tillsatta av både den förra och den nuvarande regeringen. 
Socialdemokratisk och borgerlig/konservativ skolpolitik är traditionellt 
konfliktfylld.  Här svarar jag att uppsatsen handlar om beredningen av ett 
skolpolitiskt förslag angående vilket det finns en överenskommelse mellan den 
nuvarande regeringen och oppositionen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
pressades av oppositionen om ett betygsinförande och föreslog istället en 
försöksverksamhet, d.v.s. en kompromisslösning som med den här uppsatsens 
syfte snarare är intressant än en nackdel.  (2) Betyg har ännu inte införts i årskurs 
4 och försöksverksamheten är inte sjösatt. Här svarar jag att uppsatsen inte 
handlar om de faktiska effekterna av en reform utan om hur kunskap uttrycks i 
beredningen (tänkbara effekter är ett exempel på ett sådant uttryck).  
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  3.1.1 Operationalisering 

 
Uppsatsen undersöker politiskt reformarbete genom att ta fasta på hur expertis 
används i ett skolpolitiskt ärende. Expertis ska i den här uppsatsen förstås som de 
tre olika kunskapstyperna ovan. Kunskapstyperna tjänstgör som dimensioner med 
vilka olika aspekter av kunskap kan särskiljas i det empiriska materialet (s. 28). 
Kunskapstyperna utgår från den övergripande teoretiska diskussionen som jag 
avser anknyta till och klargör vilket teoretiskt perspektiv materialet ska tolkas och 
beskrivas utifrån (Beckman, 2005, s. 20). De är konstruerade på förhand och kan 
inte ses som ett resultat av min analys. Analysen som sådan har ett deskriptivt 
syfte som består i att visa hur kunskapstyperna uttrycks; det är inte förvånande att 
de uttrycks på något sätt.  

En nackdel med kunskapstyperna är att de inte är ömsesidigt uteslutande. En 
sortering av remissvaren som gör gällande att t ex kommuner representerar den 
politiska kunskapen; universitet den vetenskapliga kunskapen; lärare och rektorer 
den praktiska är inte möjlig. Detta eftersom att politiska instanser t ex kommuner 
också kommer uttala sig om exempelvis vetenskaplig kunskap. Vidare behövs den 
praktiska kunskapen inte bara hos tjänstemän utan också hos politiker.  

Indikatorer på politisk kunskap är formuleringar som antyder strategi, 
politisering, politiska mål, förhandling.  

Indikatorer på den praktiska kunskapen är synpunkter, önskemål, 
förväntningar och behov som finns i förvaltningen, hos de grupper som har 
intressen i policyns tillkomst, dess genomförande och konsekvenser. Huruvida 
regeringen beaktar dessa erfarenheter och utformningen stämmer överens med 
berörda aktörers (t ex lärares) preferenser. 

Indikatorer på hur den vetenskapliga kunskapen kommer till uttryck är 
formuleringar om (1) huruvida insatsen (sänkt betygsålder) kan sägas ha de 
effekter som eftersträvas (höjd kunskapsnivå) (2) hur man kan säkerställa att 
resultatet av reformer generellt stämmer överens med det som är målet med 
reformen och om detta i så fall beror på reformen eller på någonting annat som 
har inträffat under samma period.  

 

3.2  Analysteknik 

Kunskapstyperna (analysapparaten) återfinns på en teoretisk nivå och är det 
teoretiska perspektiv, eller den teoretiska jämförelsepunkt som det empiriska 
materialet tolkas utifrån. I detta avsnitt presenteras de två analystekniker jag 
använder för det praktiska arbetet, att sortera i det empiriska materialet: 
Argumentationsanalys och Innehållsanalys.  Resultatet av detta sorteringsarbete 
tolkas därefter utifrån mina kunskapstyper.   

Analysen är uppdelad i tre delar. Analys I avser utredningen En bättre skolstart 
för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U2014/4873/S). Analys II 
avser utredningen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 
(U2016/02376/S). I dessa två inledande avsnitt kartläggs utredningarnas 
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argumentation med hjälp av argumentationsanalys och remissinstansernas 
synpunkter på respektive utredning med hjälp av innehållsanalys. I Analys III 
diskuteras remissinstansernas synpunkter och utredningarna i relation till 
kunskapstyperna (politisk, praktisk, vetenskaplig). Här kompletteras 
innehållsanalysen med citat som kommenteras utifrån kunskapstyperna. Citaten 
har identifierats med hjälp av variablerna i innehållsanalysen (se 3.2.2).  

Det kan invändas att olika tekniker används till olika delar av materialet. Båda 
teknikerna har valts i syfte att sammanfatta de huvudsakliga förslagen och 
synpunkterna i materialet. Utredningarna är enbart två varför en 
argumentationsanalys är lämplig. Remissvaren uppgår till totalt 100 varför en 
innehållsanalys är ter sig bättre för insamling av synpunkter. Genom att använda 
innehållsanalys öppnas också en möjlighet att, utifrån de förslag utredningarna 
argumenterar för, anpassa eller konstruera variabler i enlighet med dessa.  

 

3.2.1 Argumentationsanalys 

  
Den argumentationsanalytiska teknik som jag använder är ett förenklat Toulmin–
schema. Tekniken appellerar till hur människor vardagligt argumenterar: en 
substantiell logik snarare än den gängse formella.  Snarare än rena slutledningar 
måste argumentation grundas empiriskt och är därmed kontextberoende 
(Toulmin, 1964, s. 254; Bergström – Boreus, 2010, s. 109).  

Min argumentationsanalys används enbart i syfte att sammanfatta vad som 
sägs i utredningarna och som ett sätt att kartlägga hur regeringen argumenterar 
för betygsinförande i årskurs 4 och för försöksverksamheten. I mitt fall har 
argumentationsanalysen således ett deskriptivt syfte. Uppgiften för mig består 
enbart i att precisera argumenten som framförs i utredningen. 
Argumentationsanalys kan kompletteras med ett kritiserande eller prövande 
moment (Bergström & Boréus, 2010, s. 91). I så fall krävs dessutom en bedömning 
av den empiriska hållbarheten och den logiska konsistensen i 
argumentationskedjan. Exempelvis om argumentet kan sägas vara relevant (att 
premissen som förbinder argumentet med ett påstående är någorlunda hållbar) 
(Beckman 2005, s. 38). Detta moment har i den här uppsatsen uteslutits. Schemat 
enligt vilket argumenten presenteras består av fyra byggstenar1:  

• Påstående: Är det som hävdas i en argumentation, tydliggör vad det är 
sändare vill få mottagaren att hålla med om (Bergström & Boreus, 2010, s. 
109- 110). Byggstenen används i mitt fall för att presentera de förslag som 
lämnas i utredningarna. Det är huvudsakligen dessa förslag som remissvaren 
lämnar synpunkter på.  

                                                                                                                                                        
 
1 Bergström och Boréus (2010) menar att dessa är de viktigaste byggstenarna. Toulmin (1964) 

urskiljer i ursprungsmodellen sex byggstenar. De som här har uteslutits är ”motbevis” (pekar på 
undantag som underminerar premissens hållbarhet) och ”qualifier” (viken grad av styrka 
premissen ger påståendet).  
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• Argument: är den data som påståendet grundas utifrån. Argumentet visar 
varför påståendet är rättfärdigat. Vanligtvis sker rättfärdigandet genom att 
appellera till relevanta fakta (ibid.). I mitt presenteras under den här 
rubriken den empiriska fakta som utredningarna presenterar som klargör 
varför förslagen är viktiga.  

• Premiss: förbinder argumentet till påståendet. Syftet är att visa att med 
avstamp i dessa fakta är steget till påståendet rimligt. Premissen ger olika 
grad av kraft åt påståendet, vissa premisser förbinder påståendet och 
argument oundvikligen andra ger goda skäl att påståendet är rimligt (ibid.). 
I mitt fall är ett exempel motiveringar för att betyg har effekt på 
kunskapsresultat.  

• Premissargument: Om premissen ifrågasätts och därför kräver ytterligare 
stöd (ibid.)  

 
I analysdelen presenteras argumenten genom citat under respektive rubrik ovan. 
Notera att modellen kommer att byggas ut med argument för argument och flera 
argument för påståendet. I Bilaga 4 presenteras argumenten grafiskt enligt 
följande modell:  

  

Figur 1: Toulmin argumentationsmodell 

3.2.2 Innehållsanalys 

 
För att kategorisera de synpunkter som inkommit på utredningarna använder jag 
en teknik inspirerad av innehållsanalys. Innehållsanalysen kan delas in i 
kvantitativ och kvalitativ (Beckman 2005, s. 43). Hsieh och Shannon (2005) skiljer 
vidare på tre olika typer kvalitativ innehållsanalys: induktiv ansats (kategorier 
utvecklas genom närläsning), deduktiv ansats (på förhand konstruerat 
kodschema) och summerande (utgår från logiken om att det som nämns frekvent 
är viktigt (s. 1279-1283). Den teknik jag använder utgår från den konventionella 
induktiva logiken. Detta innebär en öppen relation till materialet som tillåts tala 
fritt, vilket genererar kategorier som beskriver innehållet. Flera tillvägagångssätt är 
möjliga för detta syfte: analysenheten kan bestå av ord, formuleringar, påståenden, 
att ett och samma remissvar kodas för flera olika variabelvärden. Jag väljer att 
tillskriva varje remissvar ett variabelvärde på varje fråga (variabel). Det som 
räknas här är alltså remissvaren i sin helhet snarare än påståenden, ord etc. i 
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enlighet med t ex ”Hur många remissinstanser är positiva/neutral/negativa till t ex 
betyg i åk 4?” Detta är mer effektivt på bekostnad av en noggrann sortering. 
Variablerna kan tolkas som olika frågor som jag ställer till materialet. Variablerna 
har växt fram genom upprepad läsning av materialetoch används i syfte att 
beskriva innehållet. Därmed är det inte bara intressant hur många instanser som 
svarar vad utan också variablerna som sådana. Bifogat finns lista över samtliga 
remissinstanser (Bilaga 1), kodschema och kodningsmanual (Bilaga 2). De 
remissinstanser som helt avstår yrkande har inte behandlats.  

För utredningen En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression 
i lärandet (U2014/4873/S) ställs följande variabler upp (totalt 53; rensat för de som 
avstår n = 45):  

  
Inställning till betyg i årskurs 4 
—”— till bedömningskultur 
—”— till bedömningsstöd 
—”— till ersätta skriftliga utvecklingsplan med betyg 
—”— till kunskapskrav 
—”— till kopplingen med tidigare skolreformer 

 
 

För promemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 ställs följande 
variabler upp (totalt 47; rensat för de som avstår n = 36):  

 
Inställning till betyg i årskurs 4 
—”— till försöksverksamhet generellt 
—”— till försöksverksamhet med nuvarande utformning 
—”— till kopplingen med tidigare skolreformer  

 
Samtliga variabler kodas antingen positivt, neutral eller negativ. Idén med 
remissförfarandet är i stort att de instanser som utses, ska ge tillstyrkan eller 
avstyrkan till de förslag som lämnas i utredningarna. Variablerna grundas i hur 
remissvaren motiverar tillstyrkan eller avstyrkan. Samtliga variabler kan spåras till 
de förslag som ges i respektive utredning, med undantag för ”inställning till 
kopplingen med tidigare skolreformer” vilken kräver vidare motivering.  Vid tiden 
för remittering var utvärderingen av betygsinförandet från årskurs 6 inte klar - 
flertalet remissinstanser påpekar detta och i synnerhet att det inte finns någon 
information om den tidigare reformens effekter. Trots att det är otänkbart att 
någon uttrycker en ”positiv” inställning till kopplingen med tidigare skolreformer 
(ingen gör det) är detta en viktig aspekt av vad som diskuteras i remissvaren. 
Variablerna som konstrueras utgår inte från analysapparaten (kunskapstyperna) 
utan är självständigt konstruerade. I analysen presenteras det fullständiga resultat 
av innehållsanalysen i direkt anknytning till utredningarnas argumentation. I den 
avslutande analysdelen (III) diskuteras motiveringar till remissinstansernas 
synpunkter, med hjälp av några utvalda citat, och utredningarna med hjälp av de 
tre kunskapstyperna.  
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4 Analys 

 
I det här kapitlet presenteras och diskuteras det empiriska materialet. Analys I 
avser utredningen En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i 
lärandet (U2014/4873/S). Analys II avser utredningen En försöksverksamhet med 
betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S). I de två inledande avsnitten kartläggs 
utredningarnas argumentation med hjälp av Toulmins argumentationsmodell. 
Utredningens citat föregås av ”UC”. Efter att argumenten presenterats i respektive 
avsnitt presenteras resultatet av innehållsanalysen d.v.s. remissinstansernas 
synpunkter på de förslag som lämnas. Dessa synpunkter diskuteras mer utförligt i 
Analys III där utvalda citat från remissvaren och utredningarna diskuteras utifrån 
analysapparaten (kunskapstyperna).  
 

4. 1 Analys I: Betyg från årskurs 4 

Nedan presenteras argumentet i alliansregeringens En bättre skolstart för alla: 
bedömning och betyg för progression i lärandet (U2014/4873/S). Utredningen 
skulle enligt direktivet:  

 

• [... ]ange förutsättningar för och att utarbeta ett förslag som gör att betyg ska kunna införas 
från och med årskurs 4 i grundskolan med början läsåret 2016/17(s.13) 

• […]förslag lämnas om hur forskningsbaserade obligatoriska bedömningsstöd ska kunna 
införas för att tidigt identifiera elever som är i behov av särskilt stöd eller extra stimulans så 
att de ges förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt (s.13).  

• […] lämna förslag till införande av kunskapskrav för alla elever i årskurs 1 som innebär att 
eleverna ska kunna läsa och förstå enklare text (s.13). 

 
Påstående: Den centrala poängen som utredningen gör är att 
bedömningskulturen i den svenska skolan behöver förbättras. De förslag som 
lämnas kan ses som medel för en utvecklad bedömningskultur. Följande utgör de 
huvudsakliga påståendena: 

 
UC:  […]behövs åtgärder som stöder utvecklingen av skolans arbetssätt för att nå 

progression i lärandet och samtidigt stödja lärarnas professionella roll (s.5). 
 
UC:  […] föreslås därför obligatorisk användning av bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling och matematik i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande 
skolformer, att kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan och 
motsvarande skolformer införs och att betyg ska införas från och med årskurs 
4 i grundskolan och motsvarande skolformer läsåret 2016/17 (s. 6) 

 
UC:  Detta ska ses som ytterligare en del i det som behövs för att utveckla 

bedömningskulturen i skolan (s.6).  
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Argument: Som data för att visa varför påståendet har relevans åberopas framför 
allt PISA resultaten vilka uttrycks vara illavarslande:  

 
UC:  Den senaste PISA-studien från 2012 visar att skillnaderna i skolresultat 

mellan skolor fortsätter att öka, samtidigt som skillnaderna i resultat inom 
skolor är fortsatt hög. Utvärderingar av pedagogisk praktik, 
bedömningspraktik och betygssättning stödjer antagandet att 
bedömningskulturen i sin helhet behöver förbättras i skolan […] (s. 71).  

UC:  Sverige har när det gäller läsförståelse gått från en ledande position till under 
medelnivå inom OECD (s.18).  

UC:  Behovet av en förbättrad bedömningskultur ska ses mot de stora skillnaderna 
i elevernas resultat inom samma skola, liksom ökande skillnader i resultaten 
mellan pojkar och flickor i framför allt läsförståelse (s.5).  

UC:  Olika undersökningar har under en längre period visat att det finns behov av 
en tidigare och tydligare uppföljning och utvärdering av elevernas 
kunskapsutveckling och resultat (s.86).  

 
Premiss: Nedan visas ett urval av de faktorer som utredningen menar gör att 
åtgärderna (betyg) är rimliga för att få bukt med kunskapsresultaten. För att 
förtydliga läsning av resonemang som följer: bedömning kan ske formativt 
(genom kommunikation, kontinuerlig uppmuntrande återkoppling) eller 
summativt (elevens kunskapsnivå mäts vid ett tillfälle utan återkoppling och 
resulterar i ett ”kvantitativt mått”) (s. 49, 52).   Betyg är således summativt. 
Utredningen framhåller att formativ och summativ bedömning bör användas som 
komplement till varandra (s. 51). På grund av att betyg introduceras sent i den 
svenska skolan idag (årskurs 6) menar utredningen att de får en enkom summativ 
prägel. Om betygen delas ut tidigare som föreslås kan de få en mer formativ 
karaktär: 

 
UC:  […] en större möjlighet att under en längre sammanhängande period ge 

eleverna en löpande och systematisk återkoppling av deras 
kunskapsutveckling och också vad de behöver förbättra för att nå längre (ibid. 
87). 

UC:  Ett tidigare införande av betyg gör att barnen tidigare vänjs vid skolans 
system för bedömning (s. 86). 

UC:  Betyg kan anses ha tre uttalade huvudfunktioner: ge information om 
elevernas kunskaper och färdigheter, främja elevernas motivation, och tjäna 
som urvalsinstrument för nästa nivå i utbildningssystemet (s.80).  

UC: Betygen är tillsammans med utvecklingssamtal, skriftliga individuella 
utvecklingsplaner och nationella prov betydelsefulla verktyg för att följa upp 
och utvärdera elevernas kunskaper och därigenom ge varje elev stöd i rätt tid 
(s.86).  

 
Premissargument: Som ytterligare stöd för varför insatsen (betyg) har effekt 
exemplifieras återkommande med andra OECD länder där kunskapsresultaten är 
bättre. Just den här kopplingen kritiseras av remissinstanserna (se nedan).  

 
UC:  Förslaget innebär att svenska elever kommer att få betyg vid samma ålder 

som i de flesta andra OECD-länder (s. 36).  
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4.1.1 Förvaltningen svarar 

Min sammanställning genom innehållsanalysen av remissvarens synpunkter på 
den här utredningens förslag visar följande:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställning till Positiv Neutral Negativ Total 
Betyg lägre årskurs 8 2 35 45 
Bedömningskultur 10 24 11 45 
Ersätta skriftlig 
utvecklingsplan med 
betyg 

5 15 25 45 

Bedömningsstöd 28 6 11 45 
Kunskapskrav 21 7 17 45 
Koppling tidigare 
skolreform (betyg åk 
6) 

0 17 28 45 

Tabell 1: Förvaltningen svarar på En bättre skolstart för alla: 
bedömning och betyg för progression i lärandet 
(U2014/4873/S) 
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4.2 Analys II: Om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 

Nedan presenteras argumentationen i den nuvarande regeringens promemoria En 
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S).  

 
Påstående: De huvudsakliga förslagen som lämnas:  

 
UC:  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om en försöksverksamhet som omfattar högst etthundra 
skolenheter och som avser betygssättning i årskurs 4 och 5 i grund-skolan 
[…] (s. 3).  

UC:  Försöksverksamheten ska bygga på frivillighet. En huvudman får bara delta i 
försöksverksamheten om intresse att delta finns hos berörd skolenhets 
ledning och lärare (s.12).  

UC:  Endast huvudmän med minst fyra skolenheter får delta i försöks-
verksamheten. En huvudman får delta med högst en fjärdedel av sina 
skolenheter.  Högst etthundra skolenheter får delta i försöksverksamheten 
(s.5). 

 
Argument: Som empiriskt stöd för att förslagen har relevans (en 
försöksverksamhet behövs) framhålls att kunskapsresultaten måste förbättras 
samtidigt som forskningen om betygens effekt är begränsad.  

 
UC:  Regeringens mål är att Sverige ska vara en världsledande kunskapsnation. 

Alla elever i skolan ska få en utbildning av hög och likvärdig kvalitet (s.7).  
UC:  […]forskningen i Sverige om betygens betydelse för elevernas resultat är så 

pass begränsad att det inte går att uttala sig om några tydliga effekter (s.12) 
 

Premiss: Utredningen menar att en försöksverksamhet är ett sätt att öka 
kunskapen om betygens effekt på resultat (förbinder påstående med argument).  

 
UC: Regeringen, som delar bedömningen om vikten av ett gediget 

kunskapsunderlag, beslutade den 30 juli 2015 att ge Statens skolverk i 
uppdrag att utvärdera införandet av betyg från årskurs 6 (U2015/03990/S). 
Av uppdraget framgår bl.a. att för att regeringen ska kunna föreslå relevanta 
åtgärder som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i 
undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan är det av stor vikt att 
reformer utvärderas (s.13).  

UC:  Ytterligare ett sätt att fördjupa kunskapen inom området är att genomföra en 
försöksverksamhet (s. 13) 

 
Premissargument: Ytterligare stöd för valet av just en försöksverksamhet är en 
medvetenhet om den reformintensitet som präglat svensk skola de senaste åren:  

 
UC:  Svensk skola har under senare år genomgått en lång rad reformer. Som del i 

bedömningen bakom att använda sig av en försöksverksamhet ligger det 
faktum att regeringen önskar ge trygghet och arbetsro åt rektorer och lärare. 
Rektorer och lärare kan genom denna konstruktion vara trygga med att man 
inte blir del av ett försök med betyg man inte önskar vara del av (s. 14).  
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4.2.1 Förvaltningen svarar  

Min sammanställning genom innehållsanalysen av remissvarens synpunkter på 
den här utredningens förslag visar följande:  
 
 
 

Inställning till Positiv Neutral Negativ Total 
Betyg lägre årskurs 6 7 23 36 
Försöksverksamhet generellt 16 15 5 36 
Försöksverksamhet 
nuvarande utformning 6 2 28 36 

Koppling tidigare 
skolreform (betyg åk 6) 0 17 19 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Förvaltningen svarar på En försöksverksamhet 
med betyg från årskurs 4  
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4.3 Analys III: Kunskapstyper i handläggningen 

I avsnittet som följer diskuteras utredningarna och resultatet av min 
innehållsanalys, d.v.s. remissinstansernas synpunkter på utredningarnas 
argumentation, utifrån de tre kunskapstyperna; politisk, praktisk och vetenskaplig.  

4.3.1 Politisk kunskap 

 
 Den politiska kunskapen innebär att taktik och strategi spelar en viktig roll i det 

politiska reformarbetet. Generellt har regeringen stor frihet att bestämma både 
vad utredningsuppdraget består av och vem som ska genomföra utredningen. 
Valet av utredare kan tolkas som intimt sammankopplat med en övergripande 
politisk målsättning. Med avseende på den första utredningen resulterade detta i 
att en enmansutredning tillsattes. Martin Ingvar (professor i medicin) utsågs till 
särskild utredare. Flera remissinstanser ifrågasätter Invgars kompetens; i 
synnerhet att begreppsanvändningen är oklar, föråldrad och inte i samklang med 
modern forskning.  

 
Begreppet automaticitet återkommer flera gånger i promemorian, vilket utmärker en 
diskurs inom medicinsk forskning [...] som beskriver den tekniska läsutveckling 
används begreppet morfemavkodning, vilket är ett begrepp som inte känns igen i 
läsforskningen (Remissvar, Stockholms universitet).   

 
 
Högskolan Dalarna instämmer:  

 
Effekterna på elevers lärande av att införa kunskapskrav och obligatoriska 
bedömningsstöd bör utredas ytterligare – denna gång av specialister inom läs-, skriv- 
och matematikutveckling – och i ett första steg testas och utvärderas i form av en 
begränsad försöksverksamhet [min kursivering](Remissvar, Högskolan Dalarna). 

 
Utredningsdirektivet är formulerat på ett sådant sätt att det redan på förhand är 
bestämt att betyg ska införas för att åtgärda sjunkande skolresultat, snarare än att 
förutsättningslöst utreda vad som talar för att betyg från och med årskurs 4 har 
reella effekter på elevers skolresultat. Att utredningsdirektiven formuleras i 
enlighet med politiska mål och att utredningens slutsatser sedan överensstämmer 
med dessa kan ses som ett exempel på vad en politisering av utredningsväsendet 
kan betyda. 

 
Utredningens förslag överensstämmer helt med de förslag som formuleras i 
uppdraget […]Utredarens uppdrag är så detaljerat att det är tveksamt om En bättre 
skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet verkligen kan 
betraktas som en utredning i traditionell mening (Remissvar, Linnéuniversitet).  

 
Givet utredningsdirektivets formulering är utredningen i någon mening 
bakbunden redan i utgångsläget. Politisk kunskap innebär att forskning kan 
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användas opportunistiskt- forskning presenteras som stödjer den politiska 
målsättningen. Vilket följande exemplifierar:  

  
På flera ställen i promemorian refereras till forskare, fastän inte deras huvudsakliga 
ställningstaganden framgår, exempelvis när Christian Lundahl och John Hattie 
refereras. Enligt vår bedömning kan dessa inte betraktas som förespråkare av betyg 
för att få syn på progressionen i ett lärande[…]I vissa fall hänvisas till för gamla 
rapporter (från t.ex. 1935 och 1970-talet), d.v.s. från långt före assessmentkulturen 
(bedömning för lärande) utvecklades som ett forskningsfält […] (Remissvar, 
Stockholms universitet).  

 
Stockholms universitets synpunkt ovan är anmärkningsvärd, detta eftersom att 
utredningen hävdar att ”Utvärderingar av pedagogisk praktik, bedömningspraktik 
och betygssättning stödjer antagandet att bedömningskulturen i sin helhet 
behöver förbättras i skolan […]” (U2014/4873/S, s. 71). Som stöd för 
uppfattningen att bedömningskulturen behöver förbättras refereras alltså 
forskning från en period när ett forskningsfält om hur just bedömning påverkar 
elevers utveckling inte fanns. Vidare refererar utredningen en artikel från 1954 (på 
sidan 44) i vilken det hävdas att betyg har stor positiv inverkan på elevers 
motivation varpå Norrköpings kommun svarar:  
 

”Att bygga ett betygsargument på en text från 1954 är något för klent för ett så 
viktigt förslag. Motivationsforskningen är central i ett lärande. Här måste en 
tydligare genomgång av forskning göras!” (Remissvar, Norrköpings kommun).  

 
Angående utredningen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 påtalar flera 
remissinstanser vikten av att hitta breda politiska överenskommelser i det 
skolpolitiska arbetet.  

 
Inledningsvis ställer expertgruppen sig positiv till politiska överenskommelser inom 
skolans område som kan leda till mer långsiktighet i skolans fortsatta utveckling. 
Dock anses problem föreligga både med införande av tidigare betyg generellt och 
med den föreslagna försöksverksamheten (Remissvar, Uppsala universitet). 

 
Betygsinförandet från årskurs 4 var ursprungligen ett förslag som lades fram av 
alliansregeringen. Det liggande förslaget om en försöksverksamhet bygger på en 
kompromiss mellan alliansen och den nuvarande regeringen. Detta visar att den 
politiska kunskapen t ex i fråga om förhandling mellan motstridiga intressen 
spelar en viktig roll i politiskt reformarbete. 
  

Betyg från årskurs fyra är en del av Alliansens utbildningspolitik och det är på 
Alliansens initiativ som den rödgröna regeringen nu föreslår detta.” (Remissvar, 
Reservation M och L Stockholms stad). 

 
Den svenska skolan har genomgått en rad olika reformer under de senaste åren. 
Ambitionen har varit att höja kunskapsresultaten för eleverna. Olyckligtvis har dock 
flera av reformerna varit snarast ideologiskt drivna experiment istället för att vila på 
vetenskaplig grund […] (Remissvar, Stockholm stad).  
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4.3.2 Praktisk kunskap 

 
Angående förslaget om ett betygsinförande från årskurs 4 uttrycker 28 av 45 
remissinstanser som lämnar yttrande (tabell 1) kritik mot kopplingen till den 
tidigare skolreformen, när betygsåldern sänktes till årskurs 6. I synnerhet riktas 
kritik mot att denna inte har utvärderats ordentligt. Det är anmärkningsvärt att 
Skolverket fick i uppdrag att utvärdera reformen med betyg från årskurs 6 efter det 
att En bättre skolstart remitterades. Utvärderingen av betyg i årskurs 6 presenteras 
i december 2016. 

 
En noggrann uppföljning av reformens genomförande och dess effekter på berörda 
(elever, lärare, skolor) efterlystes, liksom en uppföljning av kostnadsutvecklingen för 
skolhuvudmännen. Efter vad Statskontoret kan se har inte någon sådan uppföljning 
gjorts. ” (Remissvar, Statskontoret) 

 
 Lärarnas riksförbund instämmer att effekterna av betyg och konsekvenserna av 

betygsinförandet för de berörda inom skolan måste beaktas innan ytterligare 
reform: 

 
Det behövs en noggrann utvärdering av konsekvenserna av införandet av betyg från 
årskurs 6. Det handlar bland annat om effekter på studieresultat och likvärdighet, 
hur elever och föräldrar uppfattat signalen om att få tidigare betyg, samt om 
förändringar för lärarkåren. Detta var dessutom en förutsättning för att reformen 
skulle genomföras, att den skulle utvärderas efter ett antal år (Remissvar, Lärarnas 
riksförbund). 

 
Utredningen menar att det inte får råda några oklarheter om hur den formativa 
bedömningen ska gå till. Det finns en vilja att ta fram standardiserade 
bedömningsmaterial för att på så sätt kunna upprätta jämförelsepunkter i 
elevernas utveckling och för att förenkla för läraren i bedömningen. Följande citat 
från utredningen visar hur makten över bedömningen i skolan flyttas från läraren 
själv till på för hand konstruerade mallar: 

 
UC: För att nå kvalitet och acceptans av formativ bedömning, måste stora 
ansträngningar göras för att utveckla standarder och material till stöd för 
bedömning inom varje område som ska bedömas (ibid s. 28).  
UC: Ett professionellt förhållningssätt betyder också att läraren måste ge akt på sina 
egna förväntansbilder så att de inte påverkar bedömnings kvalitet eller intensiteten 
som behövs” (s.49).  
UC: Införandet av betyg medför att lärarens subjektiva bedömning av en elevs 
studieframgång måste förankras tydligare i formella bedömningar och i målen för 
ämnet (84). 

 
Citaten från utredningen ovan är intressanta i relation till Heads (2008) 
kommentar om att den praktiska kunskapen, de erfarenheter som finns ute i 
förvaltningen negligeras i tider av kris då fokus från politiskt håll istället riktas 
mot olika generella standardiserade lösningar. Det går inte att dra några slutsatser 
att remissvaren ger stöd åt just den tesen; 28 instanser är positiva till 
bedömningsstöd. I fråga om betyg höjs emellertid flera kritiska röster om hur 
lärarnas roll åsidosätts: 
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Det finns inget vetenskapligt stöd för att tidigare betyg ger bättre studieresultat. 
Därför bör en sådan börda inte läggas på redan tungt arbetsbelastade lärare 
[…]Lärarförbundet vill i stället se mer av tilltro till lärarkårens förmåga, mer 
utvecklingsarbete tillsammans med professionen och färre obligatoriska prov av 
eleverna […]Lärarförbundet menar att det i utgångsläget måste vara lärarens sak att 
välja ett bedömningsstöd eller att använda sin egen kunskap och sina egna verktyg 
på ett sätt som passar den situation, grupp eller elev som är aktuell för tillfället. Allt 
för generella pedagogiska lösningar är sällan framgångsrika (Remissvar, 
Lärarförbundet). 
  
Att använda uttryck som ”medför att varje lärare blir tvingad förtydliga sin bild av 
utbildningens resultat” är tyvärr ett misstroende mot det arbete som utförs av en 
professionell lärarkår med legitimation att utföra sitt yrke (Remissvar, Norrköpings 
kommun). 

  
Att ”top-down” införa ytterligare bedömningsmallar och kunskapskrav som lärarna 
ska följa riskerar att ytterligare försvaga förtroendet för lärarkåren och läraryrkets 
professionalitet. (Remissvar, Högskolan Dalarna).  

 
Det är inte otänkbart att lyckade skolpolitiska reformer kräver att det finns ett stöd 
hos de som dagligen arbetar med att implementera den. I fallet med ett 
betygsinförande från årskurs 4 verkar stödet vara klent: 

  
En undersökning gjord av Lärarnas riksförbund visar att endast 27 procent av 
landets grundskollärare vill se betyg från årskurs 4, vilket innebär att det finns en 
stor skepsis bland lärarna till tidigare betyg” (Remissvar, Lärarnas riksförbund). 

   
Det finns också en oro över att en skolreform av detta slag kommer att öka 
arbetsbördan för lärare och det bristande vetenskapliga stödet för insatsen gör att 
det helt enkelt inte är värt kostnader i termer av ökad arbetsbelastning: 

 
Forskning påvisar mycket oklara samband mellan goda skolresultat och betyg. Det 
finns däremot studier som visar att betygssättning i tidig ålder försämrar svaga 
elevers prestationer. Eftersom det varken finns ett tydligt stöd i vetenskap eller från 
professionen ställer sig utbildningsförvaltningen kritisk till förslaget om att införa 
betyg från och med årskurs 4 (Remissvar, Karlshamns kommun). 

 
Även angående utredningen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 
uttrycker 19 av 36 remissinstanser som lämnat yttrande att kopplingen till tidigare 
skolreformer är bristfällig: 

 
Innan utformningen för försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 slutgiltigt 
bestäms är det viktigt att analysera den kommande utvärderingen av införandet av 
betyg från årskurs 6. (Remissvar, Umeå universitet) 
 
Avgörande för skolverkets ställningstagande är framför allt att resultatet av 
Skolverkets regeringsuppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 bör inväntas 
(Remissvar, Skolverket). 
 
Notabelt är att den nya utvärderingen av betyg från årskurs 6 som regeringen 
beslutat att Statens skolverk skall genomföra inte är färdig förrän den 16 december 
år 2016 och att förslaget till en försöksverksamhet om betyg från årskurs 4 kommer 
innan den är färdig” (Remissvar, Sveriges kommuner och landsting). 
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I anknytning till detta kräver försöket (i och med att det bygger på frivillighet) att 
regeringen lyckas skapa ett intresse hos huvudmännen (kommunerna) och lärarna 
– annars kan det gå i stöpet. SKL påpekar att detta inte tillräckligt har beaktats i 
utformningen: 

 
SKL finner det anmärkningsvärt att staten inte pekar ut huvudmannens roll i 
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 annat än att förmedla rektorer och 
lärarens önskan att delta i densamma. Avsaknaden av roll i försöksverksamheten för 
huvudmannen, i fråga om exempelvis utvärdering och uppföljning gör det svårt att 
skapa intresse för huvudmän att delta […]det är huvudmannen som hålls ansvarig 
för hur resultaten faller ut inom ramen för försöket [...]" (Remissvar, Sveriges 
kommuner och landsting) 

 
Flera remissinstanser ifrågasätter behovet av ytterligare en skolreform.  Som vi såg 
i Analys I är syftet med betyg enligt utredningen att förtydliga kommunikationen 
mellan lärare och elever och att identifiera de elever som inte når målen 
(U2016/02376/S s.8). Företrädare för lärarkåren menar dock att lärare redan i 
nuläget har en god uppfattning om vilka elever som behöver extra stöd: 

 
Lärare vet, utan att betygsätta elever tidigt vilka elever som behöver stöd och olika 
insatser. Det är förutsättningarna att kunna genomföra insatserna som inte finns i 
den omfattning som skulle behövas. Lärarförbundet efterlyser därför en större tilltro 
till professionen och utökade förutsättningar för de insatser som de ser som 
nödvändiga för att varje elev i varje årskurs, ska kunna utvecklas. (Remissvar, 
Lärarförbundet).  

  
Återkommande politiska initiativ om införande eller borttagande av betyg i olika 
årskurser skapar förvirring och merarbete för de verksamma i skolan. Sveriges 
skolledarförbund skulle föredra ett system där behovet och utformningen av 
uppföljning och återkoppling […]var en fråga för professionerna inom skolan 
(Remissvar, Sveriges skolledarförbund).  

   
De här synpunkterna visar att olika samhälleliga problem (här kunskapsresultat i 
skolan) kan angripas på flera olika sätt och att problemformulering varierar bland 
policyns berörda parter. Det är heller inte otänkbart att just området skolpolitik är 
ett exempel på ett sådant område som präglas av stort engagemang från olika 
organisationer och därför kräver ett relationellt närmande av problem snarare än 
”top down” formulerade lösningar.  

 
Reformintensiteten inom svenskt skolväsende innebär att det från många håll, och 
på flera sätt, uttrycks behov av arbetsro och stabilitet. När nya beslut fattas för dessa 
belysas utifrån vilket förändringstryck det innebär för verksamheten och utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet (Karlshamns kommun). 

4.3.3 Vetenskaplig kunskap 

 
Av 55 remissinstanser motsätter sig 35 ett betygsinförande i årskurs fyra (tabell 1). 
Av dessa åberopar samtliga bristande vetenskapligt stöd för uppfattningen att 
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betyg har positiva effekter på elevers kunskapsresultat. Remissinstanserna 
kritiserar också hur utredningen behandlar de vetenskapliga fynden på området:  

 
[...] betygsforskningen genomgås snabbt men avfärdas till stora delar med 
hänvisning till bristande forskningsdesign (Remissvar, Mora kommun).  

 
I anknytning till Mora kommuns synpunkt ovan kan det här tilläggas att 
utredningen själv påpekar: ”[…] många studier och utredningar på området har en 
dålig underbyggnad när det gäller beteendeobservationer” (U2014/4873/S s.83).  

 
Det är anmärkningsvärt att kravet på att upprätta skriftliga omdömen föreslås tas 
bort (i de årskurser som betyg ges, det vill säga hela mellan- och lågstadiet) 
samtidigt som det poängteras att skriftliga omdömen är ett viktigt verktyg för 
systematisk uppföljning (U2014/4873/S, s. 90). Detta formuleras också redan i 
direktivet. Av 45 remissinstanser uttrycker 25 kritik mot slopandet av just 
individuella utvecklingsplaner vid ett betygsinförande (tabell 1). Flera 
remissinstanser påtalar att dessa är viktiga för den återkopplande bedömningen 
samt att det inte finns något vetenskapligt stöd för att betyg kan användas i ett 
formativt syfte som utredningen hävdar.  

 
Det finns inom detta forskningsfält inte stöd för att betyg kan användas formativt, 
vilket felaktigt hävdas i promemorian. För att bedömning ska fungera formativt ska 
den enligt flera bedömningsforskare uppfylla följande krav som rör innebörden av 
effektiv feedback […] Betyg som anges i enbart siffror eller bokstäver kan inte anses 
uppfylla ovanstående krav (Remissvar, Stockholms universitet). 

 
Högskolan Dalarna instämmer: 

 
Tvärtom menar många forskare att summativ bedömning i form av betyg 
missgynnar lågpresterande elever och motverkar deras lärande, till skillnad mot 
formativ bedömning i form av specificerad feedback i olika undervisningsmoment 
(Högskolan Dalarna). 
 

Angående utredningen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 uttrycker 
23 av 36 remissinstanser som lämnar yttrande kritik mot det vetenskapliga stödet 
för att insatsen betyg har de effekter (förbättrade kunskapsresultat) som avses.  

 
Lärarförbundet ifrågasätter starkt varför man återigen diskuterar tidigare betyg, då 
en övervägande majoritet av den förra utredningens remissinstanser avstyrkt 
förslaget. Det finns ingen forskning som visar att tidigare betyg påverkar elevers 
lärande, motivation eller prestationer positivt. En skola som vilar på vetenskaplig 
grund verkar inte vara utgångspunkten i detta förslag. (Remissvar, Lärarförbundet) 

 
Om målsättningen är att kunskapsresultaten ska öka betyder detta rimligen att de 
elever som presterar dåligt måste prestera bättre. Om betyg har negativ effekt på 
lågpresterande elever kan betyg inte betraktas som en rimlig insats. Citatet nedan 
visar att det trots allt verkar finnas studier om betygens effekt (utredningen 
hävdade det motsatta ovan):  

 
UC: I en sammanställning av forskningsläget av Vetenskapsrådet avseende bl.a. 

betygsfrågan […]framkommer att betyg generellt differentierar och påverkar 
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äldre och yngre elever och låg- och högpresterande elever på olika sätt. Låg-
presterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygssättning 
jämfört med äldre och högpresterande elever (s.13).  

 
Av 36 remissinstanser som lämnar yttrande uttrycker 16 att de ser positivt på 
användandet av försöksverksamhet generellt som ett sätt att utvärdera effekter av 
olika typer av insatser på skolans område (tabell 2). Av 36 remissinstanser som 
lämnar yttrande avstyrker emellertid 28 förslaget i kraft av invändningar mot 
försöket i med nuvarande utformning (tabell 2). Framför allt riktas kritik mot att 
försöket bygger på frivillighet vilket anses vara ett stort problem för att i ett 
senare skede kunna genomföra en utvärdering.  

  
Väljer man trots avsaknad av empirisk evidens och på svaga grunder att genomföra 
försöket bör man överväga en rad aspekter. Detta gäller bland annat vad 
frivilligheten egentligen får för konsekvenser för den enskilda individen, för urvalet i 
försöksverksamheten och därmed även för representativiteten och resultaten. 
(Remissvar, Uppsala universitet). 

 
Kritiken mot försöksverksamhetens utformning kan med rätta sägas vara befogad. 
Försöket bygger på en idé om att genomföra ett klassiskt tvågruppsexperiment. 
Detta kräver dock en experimentgrupp och en kontrollgrupp som valts ut 
slumpmässigt (grupperna måste i alla avseende vara ekvivalenta- får inte 
systematiskt skilja sig åt) (Vedung, 2009, s. 218). I det här fallet består 
kontrollgruppen av andra skolor som har utvecklat helt andra typer av 
pedagogiska metoder:  

 
UC: […]jämförelse ska göras med skolor som på eget initiativ genomfört 
förändringar i sina pedagogiska metoder som i sin utvecklingsprocess kan liknas vid 
att på försök införa betyg, t.ex. skolor som medvetet börjat arbeta med estetiska 
lärprocesser i flera ämnen, och med skolor som använder sig av daglig rörelse i 
försök att höja kunskapsresultaten (s.14).  

 
Det finns en överhängande risk att kontrollgruppen och experimentgruppen i 
flera avseenden skiljer sig åt; de skolor som ansöker till försöksverksamheten är 
redan från början positiva till ett betygsinförande medan de som utvecklat t ex 
estetiska lärprocesser kan tänkas ha en annan elevsammansättning och dels en 
annan syn på bedömning. Att synen på behovet av en bedömingskultur varierar 
bland remissvaren stödjer det senare påståendet (se tabell 1).  Problemet med 
kontrollgrupp påpekas av flera remissinstanser: 

 
Försöksverksamheten utvärderas genom att jämföra skolor som ingått med skolor 
som inte gör det. Dock tveksamt att denna jämförelse sker med avseende på andra 
typer av pedagogiska satsningar (estetiska lärprocesser) (Remissvar, 
Linnéuniversitetet). 
 
En risk vad gäller försöksverksamhetens utformning är att det frivilliga deltagandet 
för skolenheter kan bidra till att i huvudsak är skolenheter som på förhand är 
positiva till betyg som deltar (Remissvar, Umeå universitet) 

 
Vad som ska utvärderas och hur är inte tydliggjort, istället finns formuleringen "i 
den mån det är möjligt. Att dra slutsatser av försöksverksamheten förefaller därför 
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svårt och vi saknar en tydligt problemformulering och hur metodologiska svagheter 
ska hanteras i försöket (Remissvar, Nacka kommun) 

 
Problemet är att utformningen gör att det finns betydande svårigheter att 
kartlägga om det är insatsen eller någonting annat som inträffat under försökets 
tidsram som orsakat det uppmätta utfallet. Detta gäller för alla experiment. 
Vedung (2009) påpekar att effektproblemet generellt är svårlöst och i offentlig 
politik rentav olösbart - att få bukt med omgivningens inverkan (Vedung, 2009 
s.215). Problemet blir akut om experimentet redan från början är felkonstruerat. 
Det finns ingen möjlighet med nuvarande utformning att isolera insatsen (betyg) 
från andra faktorer som kan tänkas påverka kunskapsresultaten. Det finns heller 
ingen möjlighet att se till så att den enda principiella skillnaden mellan 
kontrollgrupp och experimentgrupp (100 skolor) är att den senare utsätts för 
insatsen (betyg) och den andra inte.  

 
MFD [Myndigheten för delaktighet]bedömer att det kan komma att finnas 
svårigheter när försöksverksamheten ska utvärderas, eftersom de skolenheter som 
väljer att delta troligen inte kommer vara representativa för samtliga skolenheter i 
landet. Ekonomiska förhållanden, elevsammansättning och personella resurser är 
exempel på faktorer som kan påverka valet att delta i försöksverksamheten eller inte. 
De skolenheter som deltar kommer att skilja sig systematiskt från gruppen 
skolenheter som inte deltar och det kommer därför vara svårt att dra slutsatser 
utifrån en utvärdering av försöksverksamheten. Försöket och dess utvärdering bör 
göras utifrån grundläggande vetenskapliga metoder gällande evidens, population, 
kontrollgrupp, effektmätning etc.  (Remissvar, myndigheten för delaktighet) 

 
Enligt Vedung (2009) konstrueras ett experiment på följande vis; värdena mäts på 
den beroende variabeln (kunskapsresultat). Experimentgruppen utsätts sedan för 
insatsen (här betyg) men inte kontrollgruppen. Därefter mäts värdet på beroende 
variabeln igen- eventuella förändringar mellan mättillfällena kan tillskrivas 
insatsen. Det historiska perspektivet är centralt- vi måste veta hur det var innan 
insatsen (Vedung 2009, s. 218). I fallet med försöksverksamheten med betyg från 
årskurs 4 finns betydande svårigheter att isolera effekten av betyg, att eventuella 
förändringar kan tillskrivas insatsen. Lärarförbundet får lämna den sista 
synpunkten i den här analysen: 

 
I förslaget uttrycks även att försöksverksamheten ska utformas ”i den mån det är 
möjligt, så att den blir utvärderingsbar”. Om en försöksverksamhet inte är 
utvärderingsbar, är den i stort sett meningslös att genomföra (Remissvar, 
Lärarförbundet). 
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5 Diskussion: förutsättningar för EBP i svensk skolpolitik  
 

 
I den här diskussionen återvänder jag till de tre antagandena som EPB vilar på 
som redogjordes för inledningsvis i ett försök att, med utgångspunkt i analysen 
ovan säga något kort om utsikterna för en evidensbaserad skolpolitik.  

EBP gör antagandet att (1) politiska beslut i största möjliga mån vara 
evidensbaserade (2) evidens är en möjlig målsättning för samhällsvetenskapen (3) 
den som har kunskap ges tillträde till policyprocessen.  

Angående det första antagandet är det rimligt att problematisera i vilken 
utsträckning det är möjligt forskningsresultat generellt ligger till grund för 
politiska beslut.  Att forskningsresultat informerar, snarare än att politiska beslut 
baseras på forskning verkar, givet den svenska traditionen av expertis i 
utredningsväsendet vara okontroversiellt. Remissvaren på En bättre skolstart för 
alla (U2014/4873/S) visar att det är en viktig målsättning att betygsinförandet, i 
termer av vetenskapligt stöd, ska vara välinformerat. Däremot finns det i 
remissvaren och i regeringens argumentation skiljelinjer och svårigheter att 
avgöra vilken forskning som ska informera beslutet om betyg i årskurs 4. Detta ger 
stöd åt Biestas kommentar (avsnitt 2.2) att forskningsresultat onekligen har en 
plats i politiskt beslutsfattande men att problemet är vilken typ av forskning som 
ska användas och vilket utrymme den ges. 

Fallet med ett betygsinförande visar att; om syftet med EBP är att den 
”relevanta kunskapen” ska garantera effektivitet i beslutsprocesserna verkar det 
onekligen som att denna effektivitet omintetgörs, för det första på grund av att 
olika typer av kunskap måste uppfattas som relevant, för det andra på grund av att 
det inte ens med avseende på enbart den vetenskapliga kunskapen finns enighet 
bland aktörerna om vilken forskning som är relevant. Det här idealet om 
effektivitet förutsätter att det finns en enighet bland forskare om samhälleliga 
problems beskaffenhet och att forskningen som sådan är opolitiserad. Men det 
finns skäl att tro att akademin är konfliktfylld, både i termer av vetenskapsteori 
och ideologi. Effektivitet förutsätter också en enighet om vilka insatser som är 
relevanta för att lösa olika problem på skolans område, bland övriga inblandade 
aktörer. I remissvaren uttrycks en kritik mot ”top down” formulerade lösningar 
vilket gör att det finns skäl att tro att forskningsresultatet om exempelvis vilka 
pedagogiska metoder som har effekt på elevers kunskapsutveckling inte rakt av 
kan appliceras i den praktiska verksamheten. Detta utesluter förstås inte nyttan av 
t ex försöksverksamheter men kräver att de konstrueras i enlighet med gängse 
vetenskapliga metoder och möjligtvis en mångfald metoder. Försöksverksamheter 
är ett bra exempel på hur forskning kan ges utrymme i politiskt beslutsfattande 
med ett informerande syfte. Det är dock en annan fråga om hur resultatet av dessa 
ska tolkas och hur resultaten av försöksverksamheter kan användas. 

Angående det andra antagandet är det stora problemet av epistemologisk och 
ontologisk karaktär vilket Biesta (2010) har påpekat (avsnitt 2.2). Att forskning 
som gör anspråk på ”vetenskaplig sann kunskap” ska vägleda policyprocessen och 
ingenting annat är problematiskt om man erkänner samhälleliga fenomen som 
föränderliga och mångtydiga. I synnerhet verkar skolans område i termer av vilka 
pedagogiska metoder som ska vara rådande vara föränderligt, mångtydigt och 
omtvistat. Genomgången av remissvaren bekräftar den här uppfattningen t ex i 
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fråga om inställning till bedömningskultur (tabell 1). Detta påverkar förstås 
möjligheten, i ontologisk mening, att på skolans område förvänta sig att vissa 
effekter (förbättring av kunskapsresultat) följer med nödvändighet av en given 
insats (t ex betyg). Uppfattningen att det går att ställa olika typer diagnoser för att 
sedan konstruera och justera offentliga insatser i enlighet med dessa är 
problematisk. I skolan arbetar människor med olika erfarenheter och olika 
inställningar till t ex betyg, skolan präglas av social interaktion och därmed finns 
svårigheter att isolera effekter av en given policy.  

Genomgången av remissvaren ovan visar att det finns en motsättning mellan å 
ena sidan EBP:s målsättning att i enlighet med forskningsresultat formulera 
generella principer om vad som fungerar och å andra sidan den praktiska 
kunskapen. De verksamma inom skolan kräver i någon mening att de 
självständigt ges möjlighet att formulera principer om vad som fungerar och att 
olika problem handskas med relationellt snarare än strikt anpassning till 
standardiserade lösningar. 

Det tredje antagandet handlar om vem som kommer till tals i skolpolitiskt 
beslutsfattande och det är i stor utsträckning det som den här uppsatsen har 
berört. Givet det sätt som olika kunskapstyper karaktäriserar politiskt 
beslutsfattande finns det betydande svårigheter att anta att forskare kan 
tillhandahålla färdiga lösningar och därmed de medel som krävs för att uppfylla 
politiska mål. Det här tredje antagandet visar också att EBP inte bara har 
vetenskapsteoretiska implikationer utan också demokratiteoretiska. Detta är en 
intressant och viktig aspekt som till stor del har utelämnats i den här uppsatsen. 
Den ståndpunkt som gör gällande att vetenskaplig kunskap bör användas för att 
garantera effektiva beslutsprocesser uttrycker onekligen ett visst demokratiskt 
ideal som inte är okontroversiellt.  
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 6 Slutsats 

 
Den här uppsatsen har gett ett förslag på hur kravet på expertis i politiskt 
reformarbete kan tolkas. Jag har argumenterat att expertis innefattar olika typer av 
kunskap vilka samspelar i politiskt reformarbete. Analysen ger exempel på hur 
dessa kunskapstyper kan tolkas i ett skolpolitiskt ärende. 

I anknytning till diskussionen om hur det svenska utredningsväsendet har 
förändrats ger uppsatsen ett exempel på vad ett politiserat utredningsväsende kan 
betyda – i det att resultatet av den utredning som ligger till grund för förslaget om 
ett betygsinförande från årskurs 4 helt och hållet överensstämmer med 
utredningsdirektivet. Vad gäller bristande expertis i den mån expertis tolkas som 
vetenskaplig kunskap uppvisar handläggningen av fallet med betygsinförande i 
årskurs 4 brister på två punkter: (1) vetenskapligt stöd för att insatsen (betyg) har 
effekt på elevers kunskapsutveckling saknas eller är i bästa fall kontroversiellt (2) 
försöksverksamheten med syfte att testa huruvida betyg har effekt på elevers 
kunskapsresultat i enlighet med ett experiment har stora brister i termer av 
vetenskapligt metodologiskt hantverk.  

Uppsatsen visar att innebörden av evidensbaserad policy är svårtytt. Att 
skolpolitiska beslut ska vara evidensinformerade exempelvis att vetenskapliga fynd 
beaktas i politiskt reformarbete eller att utformningen av försöksverksamheter 
sker i enlighet med gängse vetenskapliga metoder framstår vara en rimlig och 
möjligtvis okontroversiell hållning (även om fallet som här har stått i fokus 
avviker på den här punkten).   För den som förfäktar ståndpunkten att 
skolpolitiska beslut bör baseras på evidens finns betydande svårigheter. För det 
första är evidens förknippat med ett vetenskapligt ideal och en syn på kunskap 
bland många andra inom vetenskapen.  EBP reser krav i termer av epistemologi 
och ontologi som på skolans område måste betraktas som orimliga. Att just den 
forskning som gör anspråk på evidens ska ligga till grund för skolpolitiska beslut 
är därför inte självklart. För det andra visar uppsatsen att helt andra typer av 
kunskap har en avgörande roll i skolpolitiskt reformarbete. Att enbart 
vetenskaplig kunskap ska ligga till grund för skolpolitiska beslut kan därför inte 
heller betraktas som självklart.  

Den här uppsatsen har endast introducerat EBP i en svensk politisk kontext 
men kan fungera som utgångspunkt för framtida studier om t ex (1) hur praktiker 
inom t ex skola och socialtjänst hanterar riktlinjer om evidensbaserad verksamhet 
(2) relationen mellan framväxten av EBP och NPM i svensk offentlig förvaltning 
(3) mer omfattande studier huruvida det stämmer att utredningsväsendet brister i 
termer av expertinflytande och om kravet på EBP kan ses som en konsekvens av 
detta.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: Lista över samtliga remissinstanser  

En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet 
(U2014/4873/S) 

 

Arbetsmiljöverket 
Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor 

Arvidsjaurs kommun Mälardalens högskola 
Barn och elevombudet Mölndals stad 
Barnombudsmannen Nacka kommun 
Bjuvs kommun Norrköping kommun 
Diskrimineringsombudsmannen Ockelbo kommun 
Ekonomistyrningsverket Perstorps kommun 
Göteborgs stad Regelrådet 
Halmstad kommun Sveriges kommuner och landsting 
Högskolan Dalarna Skolinspektionen 
Högskolan Halmstad Skolverket 
Idéburna skolors riksförbund Skolväsendets överklagande nämnd 
Institutet för arbetsmarknads och utbpol 
utvärdering Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Justitieombudsmannen Statskontoret 
Järfälla kommun Stockholms stad 
Karlshamn kommun Stockholms universitet 
Katrineholms kommun Strömsunds kommun 
Kommunförbundet Skåne Sundbybergs stad 
Linnéuniversitet Svenskt näringsliv 
LO Sverigedemokraterna 
Luleå kommun Sveriges skolledarförbund 
Lärarförbundet Synskadades riksförbund 
Lärarnas riksförbund TCO 
M och FP Malmö Umeå universitet 
Malmö stad  Vännäs kommun 
Mora kommun Värnamo 
Myndigheten för delaktighet 
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En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S) 
 
 
 

Alliansen Uppsala Nacka kommun 
Arbetsmiljöverket Norrköping kommun 
Arvidsjaurs kommun Regelrådet 
Barnelevombudet SACO 
Barnombudsmannen Sameskolstyrelsen 
Diskrimineringsombudsmannen Sametinget 
Ekonomistyrningsverket SKL 
Filipstads kommun Skolinspektionen 
Friskolornas riksförbund Skolledarförbundet 
Föräldraalliansen Skolverket 

Göteborgs stad 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Halmstad kommun 
Specialpedagogiska 
myndigheten 

IFAU Statskontoret 
Justitieombudsmannen Sthlm stad 
Karlshamns kommun Sthlm universitet 
Linnéuniversitetet Strömsunds kommun 
LO Sundbybergsstad 
Luleå kommun svenskt näringsliv 
Lärarförbundet Umeå kommun 
Lärarnas riksförbund Umeå universitet 
Malmö stad Uppsala kommun 
Myndigheten för delaktighet Uppsala universitet 
Myndigheten för ungdom 
civilsamhällsfrågor Värnamo kommun 
Mölndals stad 
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Bilaga 2: Kodschema för remissvar 

Variabelvärden för samtliga: Positiv – neutral/uppger ej – negativ. Variabelvärde 
noteras för vart och ett av remissvaren på varje fråga. 

 
En bättre skolstart för alla (n=45) 
 

• Inställning till betyg i årskurs. Manual: Synpunkter för att betyg i lägre årskurs 
är relevant insats för att öka kunskapsresultat. Säger avsändaren något om 
forskningsstöd? Om bristande forskning åberopas kodas remissvaret "negativ".  

• Inställning till att ersätta skriftlig utvecklingsplan med betyg. Manual: 
Synpunkter på utvecklingsplanen som verktyg i formativ bedömning jämfört 
med betyg. 

• Inställning till kunskapskrav. Manual: Synpunkt på kunskapskrav som verktyg 
för förbättrad kunskapsutveckling.  

• Inställning till bedömningsstöd. Manual: Synpunkter på behovet av 
bedömningsstöd i lärarkåren, om bedömningsstöd uppfattas som ett rimligt 
verktyg för bättre kommunikation mellan elev och lärare, och stöd i lärarens 
bedömning.  

• Inställning till bedömningskultur. Delar avsändaren idén om att skolan behöver 
en utveckling mot en bedömningskultur?  
 

 
Exempel på hur variablerna har hanterats:  
 
Inställning till betygsinförande åk 4 kodas positiv: I den föreliggande remisspromemorian 
föreslås att eleverna ska få betyg fr.o.m. årskurs fyra. Det är ett steg i den riktning som Svenskt 
Näringsliv förespråkar vad gäller kunskapskrav[…] (Remissvar, Svenskt Näringsliv).  
 
Inställning till betygsinförande åk 4 kodas negativ: IFAU har inte någon principiell 
invändning mot att betyg ges från ÅK4 men ser stora risker om nuvarande betygssystem 
tillämpas och avråder från att det införs i åk 4.  Det saknas empirisk forskning kring effekterna 
av nuvarande betygssystem, men teoretiska argument pekar på tydliga negativa effekter för 
elevers motivation (Remissvar, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk 
utvärdering ). 
 
Inställning till bedömningskultur kodas positiv: Med undantag av nedanstående punkt, anser 
Göteborgs stad att intentionen att skapa en bedömningskultur och att ge lärare och skolor 
verktyg för kunskapsbedömningar är bra (Remissvar, Göteborgs stad). 
 
Inställning till bedömningskultur kodas negativ: Däremot anser barn- och 
ungdomsförvaltningen att det inte finns ett behov av att ytterligare stärka bedömningskulturen 
i just grundsärskolan som ett led i att nå ökade resultat (Remissvar, Järfälla kommun).  
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En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (n= 36) 
 

• Inställning till betyg i lägre årskurs. Manual: Synpunkter för att betyg i lägre 
årskurs är relevant insats för att öka kunskapsresultat. Säger avsändaren något 
om forskningsstöd? Om bristande forskning åberopas kodas "negativ" 

• Inställning till försöksverksamhet generellt. Manual: Är försöksverksamhet i 
skolan ett relevant sätt att öka kunskap om olika insatsers effekt (t ex 
betygsinförande)? 

• Inställning till försök med nuvarande utformning. Manual: Synpunkter på 
utformningen av försöksverksamheten. Anser avsändaren att försöket i 
nuvarande form går att utvärdera till exempel? 

• Inställning till koppling till tidigare skolreformer. Manual: Säger avsändare 
något om tidigare skolreformer? Hur förslaget anknyter till dessa? 

  
 
Exempel på hur variablerna har hanterats:  
 

Inställning till försöksverksamhet generellt kodas positiv och inställning till 
försök i nuvarande form kodas negativ: ”Statskontoret anser att en väl genomförd 
och utvärderad försöksverksamhet utgör ett värdefullt beslutsunderlag för regeringens 
ställningstagande. Statskontoret ställer sig därför generellt positiv till att reformer 
genomförs som försöksverksamheter före ett eventuellt generellt genomförande. 
Statskontoret har dock invändningar mot hur den nu föreslagna försöksverksamheten 
med betyg från årskurs 4 utformas.” (Remissvar, Statskontoret). I detta fall noteras 
att remissinstansen är positiv till försöksverksamhet generellt men negativ till 
förslaget i nuvarande form.  
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Bilaga 3: Grafisk presentation av argumentationsanalys (Toulmin 
Schema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


