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ABSTRACT 

The purpose of the study is to describe the important steps for the development 
and phase-out of group-referenced marks. The study focuses on the following ques
tions: Why were group-referenced marks introduced? Why are they now being 
abandoned? The main part of the description deals with official committees, by 
committees set up by the National Board of Education and with reports published 
by government bills resulting from these committee reports. The study also refers 
to existing laws and regulations, newspaper articles, official parliamentary publi
cations and comments on reports from various organizations representing pupils, 
parents, teachers, employees and employers. The study extends over a period from 
Frits Wigforss' first report (1938) up to 1990. The development of group-referen
ced marks is described as a reorganization of the marks given in elementary school 
via comprehensive school to nine-year compulsory school with a concluding 
phase when group-referenced marks were also introduced into upp» secondary 
school. The development extends over the years 1938-1971. 

The phase-out of group-referenced marks, which is now in progress, starts with 
the committees set up by the National Board of Education in the early 70' s. From 
1970 to 1990, various committees tried to replace group-referenced marks with va
rious forms of criterion-referenced marks. In spite of the fact that various commit
tees during this period tried to tone down the selection function of group-referenced 
marks they are still, albeit to a lesser extent, used for selection to upper secondary 
school but, above all, for selection to higher education. The study points out that 
Wigforss' version of group-referenced marks was firmly integrated with the 
prevailing approach to science and with the ideas of democratic selection. The con
fidence in democracy of selection as opposed to selection based on power, birth 
and privileges supported the ideas underlying group-referenced marks aiming at ob
jectivity and comparability in the selection to grammar school. If marks could be 
made reliable selection instruments, this would benefit poor boys and girls with a 
gift for studies who could now, thanks to their marks, be admitted to grammar 
school. The main reasons why group-referenced marks according to Wigforss' in
tentions could not be implemented were socio-psychological mechanisms, infor
mation problems and measurement difficulties. The unwillingness to give marks 
below the pass standard as long as a pass is required for progress to the next stage, 
the gliding of the marks as motivation for the pupils (according to the teachers), 
the wish to help the pupils become admitted to grammar school, the teachers' fear 
of being controlled, the information problems of the National Board of Education 
and the conflicts between the traditions of elementary school and grammar school 
all contributed to the fact that the ideas of the application of group-referenced 
maries did not become generally accepted. 





Andersson, H. (1991) De relativa betygens uppgång och fall. En beskrivning och 
tematisk analys av framväxten och avvecklingen av det relativa betygssyste
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att beskriva viktiga steg i framväxten och den påbörjade avveck
lingen av det relativa betygssystemet. Huvudfrågorna som ställs är följande: Varför 
infördes de relativa betygen? Varför är man nu beredd att överge detta betygssys
tem? Huvuddelen i beskrivningen utgörs av offentliga utredningar, Skolöverstyrel
sens egna utredningar samt av propositioner som utredningarna lett fram till. 
Dessutom anknytes till gällande regelverk, tidningsartiklar, riksdagstryck och re
missvar från olika organisationer representerande elever, föräldrar, lärare, arbetsta
gare och arbetsgivare. Tidsperioden som studeras är från pionjären Frits Wigforss' 
första utredning (1938) fram till 1990. Uppbyggnadsskedet av det relativa betygen 
beskrivs som en reformering av folkskolans betygssystem, via enhetsskolan till 
grundskolan samt en avslutande etapp då det relativa betygssystemet infördes även 
i gymnasiet. Framväxten omfattar åren 1938-1971. 

Den påbörjade avvecklingen av det relativa betygssystemet inleds med de utred
ningar som genomförs i början av 1970-talet av Skolöverstyrelsen. Under perioden 
från 1970 framtill 1990 beskrivs olika utredningars försök att ersätta de relativa 
betygen med olika varianter av målrelaterade betyg. Trots att olika utredningar un
der perioden velat tona ner urvalsfunktionen hos de relativa betygen används dock 
de relativa betygen 1990, både vid urvalet till gymnasieskolan, visserligen i allt 
mindre utsträckning, men framför allt vid urvalet till högskolan. I studien konsta
teras att de relativa betygen enligt Wigforss' modell, väl integrerade den rådande 
vetenskapssynen samt synen på ett demokratiskt urval. Tilltron till urvalsdemo
krati i motsats till ett urval byggt på makt, börd och privilegier stödde idéerna ba
kom de relativa betygen som syftade till objektivitet och jämförbarhet när betygen 
skulle användas vid urvalet till läroverken. Om betygen kunde göras pålitliga som 
urvalinstrument skulle de gagna studiebegåvningar bland de obemedlade, som då 
via sina betyg kunde få plats vid läroverken. När det gäller frågan om varför man 
inte kunnat realisera ett relativt betygssystem enligt de intentioner Wigforss' före
slagit, kom socialpsykologiska mekanismer, informationsproblem och mättek-
niska svårigheter att bli huvudorsaker. Oviljan att sätta underbetyg så länge som 
godkänt fordrades vid flyttning, betygsglidningens, enligt lärarna, motiverande in
verkan på eleverna, viljan att bidra till att eleverna kunde få plats vid läroverket, 
rädslan från lärarnas sida att bli kontrollerade, skolöverstyrelsens informations
problem samt motsättningarna mellan folkskoletraditionen och läroverkstraditio
nen, kom att medverka till att idéerna om tillämpningen av de relativa betygen 
hade svårt att tränga igenom. 
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BAKGRUND 

Utgångspunkten för föreliggande studie står att finna inom ett av Skolöversty
relsen finansierat projekt Betyg och bedömningar i skolan som pågick under åren 
1977-1980 vid Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet. Tilläggsanslag möj
liggjorde utöver detta en uppföljning och avslutning av projektet 1987.1 de del
rapporter som redovisats inom projektet1 har olika intressenter som berörs av be
tygen medverkat Elever, lärare, föräldrar, arbetsgivare och arbetstagare har medver
kat i de studier som gjorts. 

De tre första studierna genomfördes i ett läge när kritiken mot det relativa be
tygssystemet var massiv från olika håll. Kritiken mot det relativa betygssystemet 
manifesterades i och med Skolöverstyrelsens utredning (SÖ, 1970) och Betygsut
redningen, BU 73:s betänkande (SOU 1977:9), där man föreslog att de relativa be
tygen skulle slopas i grundskolan och att man i gymnasieskolan skulle införa ett 
kursrelaterat betygssystem.21 samband med BU 73 markerades också oliktänkande 
i betygsfrågan både på det partipolitiska planet och i organisationernas remissvar 
till utredningen. 

Det ovannämnda SÖ-projektet tog sin utgångspunkt i de officiella funktioner 
som ofta tillskrivits betygen i olika utredningar.3 Betygens informationsfunk
tion, motivationsfunktion och urvalsfunktion var ledande för de studier som ge
nomfördes inom projektet. 

De resultat som projektet gav fokuserade framför allt på urvalsfunktionen till 
högre studier, som den primära funktionen hos betyg. Detta innebar inte att bety
gens informations- och motivationsfunktion ansågs oviktiga, utan huvudintrycket 
blev att information om skolarbetet till föräldrar och elever, liksom information 
till arbetsgivare, kan ske på andra sätt än via betyg. Betygens motiverande effekt 
bedömdes sekundär, ofta knuten till urvalsfunktionen. Eftersom betyg används vid 
urval till studier som huvudsakligt urvalsinstrument har detta en motiverande ef
fekt för de elever som har chansen att komma in på önskad utbildning, medan för
hållandet har en omvänd effekt, för elever som inte ser någon chans att kunna nå 
upp till de betygsgränser som krävs. 

Arbetsgivarna som intervjuats inom projektet vill ha kvar betygen som urvals
instrument till studier, men menar att betygen inte spelar någon större roll vid ur
val till arbete. Betygen fungerar vid urval till arbete som ett bevis på genom
gången utbildning eller linje. Man kan tala om en "körkortsfunktion" hos bety
gen, där nivån hos betygen förefaller underordnad. Man vill själv kontrollera vilka 
man anställer, framför allt genom intervjuer och det personliga intrycket. I arbets-
givarstudien4 framgår också att man är intresserad av personlighetsegenskaper och 
att man i det sammanhanget saknar ordnings- och uppförandebetyg som tidigare 
kunde ge vissa upplysningar härvidlag.Vissa arbetsgivare uppger också att de är in

^Se Andersson (1987) och Wedman (1983). 
2För en definition av kursrelaterade betyg, se Henrysson & Wedman (1982). 
3Se t ex SÖ ( 1970) och SOU 1977:9. 
^Delstudie 2 "Arbetsgivares syn på skolbetyg och andra anställningsmeriter" (Anders
son, 1987) 
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tresserade av militärbetyg där personlighetsvariabler anges. Flera andra undersök
ningar pekar i liknande riktning.5 

Samhället utövar via regering och riksdag kontroll av skolan via bl a anvis
ningar, läroplaner, föreskrifter, lagar och förordningar. Betygsättning kan ses som 
en del av den utvärdering som sker i skolan6. Genom betygsättning kontrolleras 
eleverna och genom olika betygsföreskrifter kontrolleras även lärarna, i det att re
gelverket vid överträdelse kan medföra sanktioner. 

Betygen kan ur samhällets synpunkt legitimera befolkningens krav om t ex 
rättvisa vid urval. Under sken av att vara rättvisa, kan de också fördunkla vad som 
verkligen händer.7 På samhällsnivå upprätthålls kontrollen vid urval till utbild
ning och arbete mot bakgrund av bland annat begränsade utbildningsplatser till 
attraktiva utbildningar och arbeten. Det är viktigt med urvalsinstrument som kan 
upplevas som rättvisa. Åsikten om vad som är rättvisa växlar emellertid över tid. 

Det relativa betygssystemet har alltsedan dess lansering i början av 1940-talet 
brottats med olika typer av problem, som till slut blivit så akuta att man blivit 
beredd att överge detta betygssystem. Betygen har helt eller delvis varit det enda 
urvalsinstrumentet till utbildning sedan 1940-talet och man är nu beredd att min
ska betygens betydelse vid urvalet till förmån för andra urvalskriterier som t ex 
prov och intervjuer. Nedan följer några exempel som under 1980-talet kan sägas 
markera inriktningen bort från det relativa betygssystemet! 

Uppluckringen av bestämmelserna i LGR 80, med modifierade relativa betyg8, 
kan ses som ett första steg mot att överge det relativa betygssystemet, när det 
gäller urvalet till gymnasieskolan. Slopandet av procentsatserna kan, i varje fall 
teoretiskt, leda till mindre möjligheter till jämförelse mellan "ytterlighetsbetygen" 
i urvalssammanhang. Betygsbestämmelserna i LGR 80 kan ses som ett försök att 
"sitta på två stolar samtidigt" 9, i det att man försöker förena ett målrelaterat och 
ett relativt tänkande. 

Utökningen av högskoleprovet kan ses som ett sätt att minska gymnasiebety
gens roll vid urvalet till högskolan. Av direktiven till Tillträdesutredningen (SOU 
1985:57) framgår bl a att: 

"Det är önskvärt att avdramatisera betygens betydelse för urvalet bland sökande 
till utbildning med antagningsbegränsning. Utredningen bör därför finna ur
valsinstrument som kan komplettera betygen(a. a. s 25) 

5 Gregerssen (1978) och Rommetvedt (1983) 
6Se LGR 80 , kapitlet om utvärdering (s 6 0 ff). "Utvärderingen måste därför ta upp både 
vad man kallar produkter och processer i skolarbetet." 
7Arfwedsson (1977), Isling (1980), Kvale (1980) 
8Se LGR 80 s 39 
^Se Henrysson & Wedman (1974) 
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I propositionen till ovanstående utredning anför utbildningsministern:10 

"Betyg från gymnasieskolan eller motsvarande utbildning inom vuxenutbild
ningen, samt studiefärdighetsprov, skall utgöra de huvudsakliga grunderna för 
urval till utbildningslinjer. Fördelningen av platserna mellan gruppen för be
tygsurval och gruppen för provurval skall hinna variera mellan olika utbild
ningslinjer inom intervallet 113-213." (a. a. s 11) 

Utbildningsministern motiverar förslaget med att man har övervägande goda erfa
renheter av högskoleprovet, samt att man öppnar en andra möjlighet förutom be
tygen att söka sig in på högskolan. Han hoppas också på ett ökat samarbete mel
lan eleverna och en förbättrad studiesituation på gymnasieskolan i och med att be
tygens roll avdramatiseras. 

Modultänkandet i ÖGY-utredningen11, inom försöksverksamheten med de tre
åriga, praktiskt inriktade linjerna, innebär att ett målrelaterat betygssystem i form 
av godkända eller icke godkända moduler införs i karaktärsämnena. Modultänkandet 
härrör bland annat från Arbetsmarknadsutbildningen (AMU) och har också ett 
starkt stöd inom Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)12. 

Skolöverstyrelsens roll när det gäller kontroll av skolverksamheten har på se
naste tiden aktualiserats när det gäller den nationella utvärderingen.13 När det gäl
ler betygsättningen har SÖ ansvaret för att det gällande regelverket via föreskrifter 
och förordningar förts ut till ansvariga personer ute i de olika skolorna14. SÖ: s 
informationsverksamhet beträffande tillämpningen av betygsföreskrifterna har varit 
föremål för kritik i olika sammanhang.15 Missuppfattningar kring tillämpningen 
av reglerna för det relativa betygssystemet har varit svåra att utrota.16 Ett lovvärt 
försök att råda bot på förvirringen görs av SÖ, 1990, i form av ett servicematerial 
om betygsättningen i gymnasieskolan.17 

Bestämmelserna beträffande gymnasiets betyg18 kan dock tolkas som ett sätt 
att göra betygsglidningen legitim och som ett sätt att fjärma sig från grundtan
karna i det relativa betygssystemet. Betygsglidningen var nämligen en av de nack

10Proposition 1987/88:109 s 11. Om urval till högskoleutbildning mm. 
11 En treårig yrkesutbildning. (SOU 1986: 2, 3) ÖGY = översynen av gymnasieskolan. 
12Se ÖGY, s 125 samt SAF:s idéskiss i anslutning till remiss på BU 73. 
13Se t ex Dahllöf & Wikberg (red.) m fl (1989) och Wedman, I. Vad kan dom? Eleverna 
alltså! Ett nationellt program för att mäta kunskaper och färdigheter. Ur Johansson, L. 
red. (1987). 
14Se Aktuellt från Skolöverstyrelsen (ASÖ) och Skolöverstyrelsens författningssam
ling (SÖ- FS) 
15Se t ex Interpellation i riksdagen ang. informationen om den relativa betygsskalans 
tillämpning av Herr Jo hansson (c) till utbildningsminister Ingvar Karlsson (s) (Riks
dagens protokoll Nr 4, & 5 , 1970.) 
16Se t ex BU 73 och Andersson, H. (1987, delstudie 1) 
17Betygsättning i gymnasieskolan.Ett studiedagsmaterial. (SÖ, 1990a). 
18Skolöverstyrelsens författningssamling (SÖ-FS 1989:18). Se även Betygsättning i 
gymnasieskolan. Ett studiedagsmaterial . (SÖ, 1990 a) 
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delar som pionjären för det relativa betygssystemet, Frits Wigforss19, hoppades 
kunna motverka (SOU 1938:29). 

I dagens betygssituation med krav pä målrelaterade eller kursrelaterde betyg och 
ett allt större krav pâ de relativa betygens avskaffande kan det vara av intresse att 
granska de förutsättningar under vilka de relativa betygen kom till, för att förhopp
ningsvis ge ett bredare underlag för en bedömning av utvecklingen på betygsom-
râdeL 

I och med att man nu är beredd att minska betygens betydelse vid urval och i 
stället tillskriva prov, test och intervjuer mm större betydelse påminns man i det 
historiska perspektivet om de förhållanden i slutet på trettiotalet, då prov och test 
var viktiga i urvalssammanhang20. Den kritik som då riktades mot de intagnings
prov till läroverken som anordnades vid urvalet från folkskolan, utmynnade i den 
första större utredningen om folkskolebetygen (SOU 1938:29) och gav så små
ningom till resultat att folkskolebetygen ersatte inträdesproven som urvalsinstru
ment till läroverken. 

SYFTE 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att, med utgångspunkt i de stu
dier som genomförts inom betygsprojektet "Betyg och bedömningar i skolan" som 
ovan delvis redovisats, granska utvecklingen av de relativa betygen från Wigforss' 
arbete i slutet av 1930-talet fram till dags dato. Inledningsvis görs ett försök att 
kortfattat beskriva tillkomsten av det relativa betygssystemet som den ter sig i det 
rikhaltiga utredningsmaterial där betygsfrågan behandlats. Därefter görs en beskriv
ning och analys av några olika teman som framträtt. En beskrivning görs likaledes 
av viktiga steg i den påbörjade avvecklingen av de relativa betygen, med en avslu
tande tematisk beskrivning och analys. 

Studiens syfte preciseras i följande punkter och frågor 

1. Beskriva viktiga steg i framväxten och avvecklingen av det relativa betygssys
temet. 

2. Beskriva och analysera några teman som framträtt i källmaterialet kring de re
lativa betygen. 

Den tidigare beskrivningen har ofta tagit fasta på en beskrivning av betygsproble
met i termer av information, motivation och urval. Betygsdiskussionen har ofta 
fastnat i denna indelning. Föreliggande studie har för avsikt att ge en fördjupad be
lysning av det relativa betygssystemets "uppgång och fall". I detta ingår, förutom 
att göra en samlad beskrivning av utredningarna kring de relativa betygen, ett 
försök att besvara följande frågor 

Frits Wigforss (1886-1953) var lektor i matematik samt pedagogik och psykologi 
vid folkskoleseminariet i Kalmar, of ta kallat Rostad. 
2®Se bl a Is ling (1980) och Richardsson (1978) 
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Varför infördes de relativa betygen? Varför är man i dag beredd att avveckla de 
relativa betygen? Vilka funktioner tillskrivs betygen under skedet för införandet 
respektive påbörjat avvecklingsskede? Vilka förklaringar finns till att vissa funk
tioner betonas framför andra? Vilken utveckling kan skönjas? 

KÄLLMATERIAL 

Förutom aktuell litteratur inom området har följande källmaterial använts: 

j|c 
1. Statens offentliga utredningar 
2. Skolöverstyrelsens utredningar 
3. Propositioner* 
4. Riksdagstryck (utskottsbetänkandes motioner, interpellationer, frågor)* 
5. Regelverket kring de relativa betygen (undervisningsplaner, läroplaner, Sö:s 

anvisningar, skolstadgor, författningar) 
6. Arkivmaterial i form av cirkulär och protokoll. (Riksarkivet, SÖ:s protokoll 

och cirkulär mellan åren 1938-1952. Efter 1952 protokoll och cirkulär frän 
SÖ:s arkiv.)* 

7. Remisser från Skolöverstyrelsen (SÖ), Landsorganisationen (LO), Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF), Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges Lärar
förbund (SL), Elevförbundet och Sveriges elevers centralorganisation (SECO) 
senare ihopslagna till Elevorganisationen i Sverige samt Riksförbundet Hem 
och Skola (RHS)* 

8. Artiklar om betyg hämtade från Folkskolan-Svensk Lärartidning och Tidning 
för Sveriges Läroverk i huvudsak under 1940- och 50-talen. 

9. Inspektörsberättelser från 1940, i vilka folkskoleinspektörer i Sverige besvarat 
betygssakkunnigas frågor om prov och betyg. 

BEHANDLING AV KÄLLMATERIAL 

Ryggraden i beskrivningen av framväxten och avvecklingen utgörs av offentliga 
utredningar (SOU) om betyg och SÖ: s egna utredningar, samt av de propositioner 
som utredningarna lett fram till. Vid analysen anknytes till gällande regelverk 
samt till tidningsartiklar, riksdagstryck och de olika intressentemas remissvar. 

När det gäller beskrivningen av olika utredningar som berört det relativa be
tygssystemets framväxt och avveckling gör studien anspråk på att vara relativt hel
täckande. Metodiken har varit att kortfattat presentera förslagen från de olika utred
ningarna samt att försöka följa upp de propositioner som dessa utredningar lett 
till. När det gäller analysen har den styrts av de under SYFTE beskrivna frågorna. 
I övrigt har den styrts av indelningen av intressenter i det tidigare projektet "Betyg 
och bedömningar i skolan," där målet har varit att lyfta fram motsättningar och 
skiljelinjer med fokus i de relativa betygen. Motsättningar har lyfts fram både på 
organisationsnivå och partinivå. 

$ 
Fullständig förteckning över genomgånget material finns i bilagorna sist i rappor

ten. Källmaterial som omnämns i rapporten i fotnoter betecknas i bilagorna med * . 
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När det gäller innehållsliga bestämningar i övrigt har betygens urvals-, motiva
tions- och informationsfunktionfunktioner bidragit till att ge struktur. Vid belys
ningen av de problem som uppstått i samband med de relativa betygen har dessa 
strukturerats kvantitativt i så måtto att problemen representerar problem som de 
flesta intressenter beskrivit, kvalitativt i så måtto att de representerar olika typer 
av problem, t ex mättekniska och socialpsykologiska problem. 

Valet av remissinstanser motiveras dels utifrån att dessa organisationer visat 
sig aktiva i betygsfrågan, och dels utifrån att man i den parlamentariskt tillsatta 
betygsutredningen 1973 (BU 73), kunde konstatera ett påfallande stort oliktänkan
de mellan dessa organisationer. Valet av remissinstanserna motiveras också utifrån 
de studier som gjorts inom tidigare nämnda Betygsprojekt, där arbetsgivare, arbets
sökande, elever, föräldrar och lärare varit i fokus. 

Beskrivningen belyses på partipolitisk nivå via riksdagstryck t ex utskottsbe-
tänkanden, motioner, interpellationer och enkla frågor. Anledningen till att den 
partipolitiska nivån belyses, är bl a att betygsfrågan framför allt på 1970-talet 
visade sig partiskiljande, genom en tydlig profilering mellan olika partier. (Se t ex 
BU 73). 

Läroplaner, undervisningsplaner, stadgor, författningar och anvisningar är nor
mativa, dvs. de föreskriver hur det bör vara. De uttalar sig inte om den faktiska 
verkligheten. Andersson (1986) gör distinktionen mellan "börat" och "varat."21 

Detta innebär när man beskriver innehållet i anvisningarna för betygsättningen att 
det bör uppfattas som normativt, och inte som en garanti för att betygsättningen i 
verkligheten sker efter angivna riktlinjer. 

Selander (1988) gör vid analys av text en distinktion mellan "texter för" och 
"texter om" där t ex läroplanstext, officiella anvisningar och reglementen räknas 
till "texter för". När det gäller betyg skulle "texter om" motsvara t ex protokoll, 
dagböcker, inspektörsberättelser om hur man sätter betyg som lärare , eller t ex 
beskrivningar av hur betygsättningen faktiskt upplevs av eleverna. Den föreliggan
de studien innefattar främst texter av kategorin "texter för" med undantag av in-
spektörsberättelsema från 1940. 

Utredningar som har varit föremål för remissbehandling (SOU samt SÖ: s utr.) 
resp. utskottsbehandling (propositionerna) har officiell prägel. Beträffande politiskt 
material finns olika bedömningsgrunder. Lindkvist (1982) indelar politiskt mate
rial i fyra olika dimensioner. Materialets grad av sanktion syftar på om det god
känts av partiet eller ej, om det är individuellt eller kollektivt material, dess grad 
av representativitet, samt om materialet är operativt eller fundamentalt, där det 
operativa materialet definieras som mindre relevant (tal, debatter, rapporter, motio
ner etc.), medan det fundamentala materialet står för partiets ideologi, (princippro
gram, partimotioner etc.). När det gäller remisser har dessa ofta skett på uppma
ning från olika myndigheter och behöver inte tidsmässigt spegla remissinstanser
nas genuina intresse av frågan just vid remisstillfället. 

Författaren menar m ed "börat" och "varat" föreskrivet innehåll kontra faktiskt inne
håll, föreskriven form kontra faktisk form, tilldelad funktion kontra faktisk funktion. 
Se i övrigt Franke-Wikberg & Lundgren (1980, 1981) samt Lundgren (1979). 
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FRAMVÄXTEN AV DET RELATIVA BETYGSSYSTEMET. KRO
NOLOGISK BESKRIVNING. 

REFORMERINGEN AV FOLKSKOLANS BETYGSSYSTEM 

Frits Wigforss kallades av departementschefen som utredare år 1938 (SOU 1938: 
29). Utredningen gick ut på att "med beaktande av det gällande regelverket, se över 
intagningsförfarandet mellan folkskolan och den efterföljande realskolan och läro
verket, samt att redovisa erfarenheter från folkskolan resp. realskolan och lärover
ket, som gjorts av det gällande urvalsförfarandet" Målet för översynen var "att er
nå ett i möjligaste mån rättvist och lämpligt urval bland de sökande." (a. a. s 7) 

Inom både läroverk, inklusive realskola samt folkskola tillämpades vid tiden 
för Wigforss' utredning en sjugradig betygsskala, med bokstavsbeteckningar1. 
Skalan är närmast att betrakta som målrelaterad (absolut)2. Ordningsbetygen var 
tregradiga medan uppförandebetygen var fyrgradiga. I de gällande undervisningspla
nerna3, sades inget om betyg. Det som nämns om betyg och betygsättning åter
finns i stadgorna.4 

För att vara behörig till intagningsprövningarna till femårig realskola (från års
kurs 4 i folkskolan) och till fyraårig realskola (från årskurs 6 i folkskolan) gällde 
att man skulle ha godkända vitsord i alla ämnen utom ett^. Inträdesprövningarna 
bestod dels av skriftliga prov, dels av "på lämpligt sätt anordnade förhör och sam
tal." De ämnen som omfattades av både skriftlig och muntlig prövning var mo
dersmål och räkning. I övriga ämnen hade man enbart muntlig prövning. 

Wigforss konstaterar efter att ha granskat de inkomna svaren på en cirkulär
skrivelse från SÖ (1937), att "man på läroverkshåll är ganska belåten med den 
nuvarande intagningsproceduren." 6 När det gäller reaktionerna från folkskolans 
sida på den enkät som gjorts via FPPI7, framgår däremot att folkskolans lärarkår 
inte är särskilt belåten med intagningsprövningarna. Man pekar på den styrande 
inverkan som inträdesproven fått på folkskolans undervisning. Verkningarna be
skrivs i termer av sämre trivsel, ensidig inriktning mot ämnena matematik och 

1 Bokstavsbeteckningarna är följande: A = Berömlig, a= Med utmärkt beröm godkänd, 
AB = Med beröm godkänd, Ba = Icke utan beröm godkänd, B = Godkänd, Bc = Icke fullt 
godkänd, C = Otillräcklig. Ordning ges i följande gradering; A = Mycket god, B = God, 
C = Mindre god. Uppförande; A = Mycket gott, B = Gott, C = Mindre gott, D = 
Klandervärt. 
2För en närmare definition se Henrysson & Wedman (1982). 
3För läroverkets del 1935 års metodiska anvisningar, för folkskolans del 1919 års 
underv isningsplan. 
4Kungl. Maj:ts s tadga 17 mars 1933, nr 1 09, för rikets läroverk (Frankman, 1962). 
Kungl.Maj:ts förnyade stadga för folkskolan, den 26 sept. 1921 (Frankman, 1961)). 
5Läroverksstadgan 1933 (& 29 punkt 8 .). En förutsättning var dock att man måste ha 
godkänt i modersmål. 
^SOU 1938:29 s 25. Även på realskolans sida är man övervägande positiv. Av totalt 
266 svar som inkommit är 1 97 positiva. 
7Föreningen för Psykologisk-pedagogiska institutet via överlärare Orrgård. (SOU 
1938:29 s 26 ). 
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modersmål mm. Av enkäten framgår att nästan alla lärare har använt prov som 
funnits tillgängliga i bokhandeln för att öva sig inför de "riktiga" inträdesproven. 
Jäkt och oro nämns som negativa sociala effekter. ( a. a. s 47) 

Wigforss gör i sin utredning omfattande korrelationsstudier över hur elever 
lyckas vid inträdesprövningen respektive vid fortsatta studier vid läroverket, och 
finner förhållandevis låga samband8. Wigforss gör också empiriska undersökning
ar bl a i Kalmar och i Helsingborg. Jämförelserna görs i termer av medelvärde och 
spridning. Han konstaterar olikheter mellan landsbygd och stad, där man på lands
bygden tenderar att ha högre medelvärden9. Även om olika lärare har samma me
delvärden har man mycket olika spridning i betygsskalan. En del använder hela 
skalan, andra drar ihop skalan mot mitten. En tredje tendens som Wigforss visar 
på i sina undersökningar är den s k betygsglidningen, dvs att lärarna har en tendens 
att låta medelbetygen bli högre och högre alltefter årskurs. Wigforss pekar på att 
folkskolans lärare, trots att de är missnöjda med inträdesprövningarna, önskar bibe
hålla dessa. Wigforss drar slutsatsen (a. a. s 88) att det beror på att man anser att 
folkskolans betyg för närvarande inte lämpar sig för ett urval bland sökande till 
läroverket. Som stöd för att folkskolans betygssystem går att förändra anför Wig
forss de inledningsvis nämnda undersökningar han gjort bl a vid Kalmar Läroverk: 

"Undersökningar har visat att den rangordning mellan de sökande, som upp-
rättas på grundval av folkskolebetygen, ej är mera bristfällig än den som inträ
desprövningen ger." (a. a. s 92) 

Wigforss' antaganden och förslag till nytt intagningsförfarande. 

Wigforss formulerar följande krav på antagningssystemet: 

"Av intagningsförfarandet vill man fordra, att det skall kunna avgöra, om detta 
minimum av studieduglighet föreligger, samt att det på ett korrekt sätt kan 
gradera de sökande" (a. a. s 42) 

Dessutom formulerar han följande antagande om normalfördelning: 

"Om man har att göra med ett mycket stort elevmaterial, som ej, tex i sam
band med flyttning från klass till klass, utsatts för någon mera betydande sys
tematisk gallringsprocedur, kan man antaga att elevernas prestationer på ett 
regelmässigt sätt äro fördelade, så att många ligga relativt nära medelprestatio
nen i hela gruppen, medan prestationerna bli allt färre ju längre bort från me
delvärdet de ligga, såväl uppåt som nedåt räknat." (a. a. s 126) 

8 S OU 1938:29 (s 38-43) där korrelationskoefficienter runt 0. 50 konstaterades. 
^Torsten Husén publicerar en undersökning i tidskriften Skola och samhälle (1946, s 
24-38) som i allt väsentligt stöder Wigforss' slutsatser. 
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Wigforss fortsätter: 

"Med ledning av betraktelser av denna art och på grundval av statistiska erfaren
heter skulle kunna givas regeln, att i genomsnitt ca 1/3 av prestationerna äro 
förtjänta av medelbetyget Ba, 1/3 av betyg lägre än Ba och 1/3 av betyg högre 
än Ba. Det bör emellertid framhållas, att denna frekvensregel naturligtvis ej har 
giltighet för så små grupper, som vanliga klassavdelningar, utan hänför sig till 
elevmaterialet i det hela." (a. a. s 126) 

Wigforss gör därefter en muntlig tolkning i ord av den sjugradiga betygsskalan för 
att så småningom utifrån texten komma fram till en procentfördelning enligt den 
Gausska normalfördelningskurvan10. Som hjälpmedel till den föreslagna betygs
fördelningen föreslår Wigforss användandet av s k standardiserade prov.11 Wigforss 
anser att proven behövs för att ta reda på medelvärde och spridning i lärarens egen 
klass. "Läraren får en jämförelseklass till den egna klassens större eller mindre 
förträfflighet." Till proven hör en experimentellt erhållen betygsskala, med vars 
hjälp läraren kan ta reda på hur hans klass förhåller sig. Fördelen är enligt Wig
forss att läraren kan bedöma eleverna "ur en mindre trång synvinkel än den egna 
klassen utgör." 

Wigforss konstaterar att de standardiserade proven ger möjlighet att korrigera 
sådana orättvisor som påtalats i betygsättningen på landbygd och i stad, betygs-
glidningseffekter samt spridningseffekter. När det gäller användande av standard
prov i andra ämnen förutom räkning och modersmål skriver Wigforss följande: 

"Det är sannolikt, att om bedömningen av klassen såväl i modersmålet som i 
matematik pekar i samma riktning, denna riktning även är den rätta för de andra 
ämnena. Om en klass är mycket bra både i modersmålet och räkning, är det 
också troligt, att den också är en bra klass i läroämnen i det hela och vice 
versa, (a. a. s 133) 

Utifrån empiriska undersökningar av hur den faktiska situationen ser ut i folksko
lan beträffande underbetyg kommer Wigforss fram till att "kursfordringarna i en för 
alla barn avsedd skola måste vara så avpassade efter den genomsnittliga presta
tionsförmågan, att gränsen för underkännande ej bör gå tätt intill normalpres
tationen, och att sålunda en betygsgrad under normalprestationen fortfarande be
traktas som godkänd"(dvs betyget B). 

Wigforss menar att lärarna bör få ordentliga instruktioner om principerna för 
den relativa betygsättningen. En officiell vägledning behövs. "Det lämpligaste tor
de vara, att i undervisningsplanen för rikets folkskolor införes ett rätt utförligt 
kapitel med anvisningar om betygsättningen" (a. a. s 134). Betygsproblemet bör 
också ägnas uppmärksamhet vid lärarutbildningsanstalterna. För att det nya 

1U A a AB Ba B Bc C 
1% 6% 24% 38% 24% 6% 1% 

^Redan tidigare under 1930-talet hade Wigforss utarbetat egna standardprov i svenska 
och räkning under inflytande av Carita Hassler-Göransson. 
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betygssystemet skall fungera krävs också en kontroll av de lärare som skall sätta 
betygen enligt de nya tankegångarna: 

"För att ett tillfredsställande resultat skall uppnås, måste tydligen någon form 
av kontroll över lärarnas betygsättning komma till stånd. Närmast synes denna 
kontroll och vägledning böra utövas av folkskoleinspektörer och överlärare." 
(a. a. s 135) 

Wigforss förslag innebär dels en reformering av betygsskalan i folkskolan enligt 
ovan, dels ett förslag till förändring av det tidigare intagningssystemet via inträ
desprov. Enligt Wigforss, är den elev godkänd för intagning, som har godkända 
betyg ("B") i läroämnen, och som i något av ämnena läsning, skrivning och til
lämpad räkning erhållit lägst betyget "Ba". Intagningsnämnder skall inrättas12. Då 
gallring måste ske bland sökande skall intagningsnämnden ta hänsyn till följande: 

1. Sökandes totala betygspoäng i läroämnen. Alla ämnen väger lika förutom 
modersmål och räkning som väger tredubbelt mot övriga ämnen. 

2. Rangordning i förhållande till kamraterna i klassen som den sökande till
hört. 

3. Den avlämnande lärarens omdöme om den sökandes studielämplighet i det 
hela, med graderingen mycket god, medelgod, mindre god. Omdömet gäller 
också fysiska och psykiska egenskaper som flit och uppmärksamhet, ord
ning och uppförande, anlag och studieförutsättningar, arbetsförmåga och 
arbetstakt, lyten såsom stamning , svag hörsel o dyl.13 

I övrigt föreslås också att man skall ta hänsyn till hur hög klass den sökande 
genomgått, samt också till ålder och de skriftliga prov som den sökande genomfört 
i skolan under det sista läsåret Wigforss' betänkande (SOU 1938:29) avlämnas i 
september 1938. 

Av propositionen14 som blir resultatet av Wigforss' utredning, framgår olika 
remissyttranden (s 29). Skolöverstyrelsen15 tillstyrker den sakkunniges förslag 
under förutsättning att man inrättar nya parallellavdelningar vid behov, så att gall
ringen blir relativt obetydlig. "Däremot ställer sig överstyrelsen mera tveksam till 
förslaget, därest på grund av en restriktiv anslagspolitik hård utrymmeskonkurrens 
bleve regel. Inträdesprövningarna böra då enligt överstyrelsens mening tills vidare 
bibehållas" (a. a. s 29). 

12Av förslaget till sammansättning framgår att "läroverkssidan" var i majoritet. 
13SOU 1938:29 s 155 
14Kungl. Maj:ts proposition Nr 101/1939. Närvarande var bl a statsminister Per-
Albin Hansson, samt Frits Wigforss' broder Ernst W igforss. 
15Inom SÖ reserverade sig undervisningsrådet Ekholm över SÖ:s, enligt hans tycke, 
för lågt ställda krav, om att man borde ha minst två betyg av kvalitén "Ba" för inträde. 
Ekholm menade att man i minst hälften av ämnena borda ha "Ba". (Prop 101/1939 s 
37). 
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SÖ anser att inträdeskraven satts väl lågt av den sakkunnige: 

"Sannolikt skulle många lärare konstatera en försvagad kunskapsstandard vid 
arbetets början, mest kännbar i ämnet matematik, åtminstone om kompense
rande åtgärder underlätes. Men framför allt torde svårigheter uppstå genom en 
försämrad kunskapsstandard." (a. a. s 29) 

SÖ ställer sig positivt till att utforma standardiserade prov, men anser inte att de 
skall vara obligatoriska. SÖ redovisar också yttranden från läroverkskollegier, sta
tens folkskoleinspektörer och folkskolestyrelserna. "Tillstyrkande yttranden hade 
avgivits av drygt hälften av kollegierna vid de högre allmänna läroverken, omkring 
tre fjärdedelar av kollegierna vid realskolorna och nästan samtliga folkskolein
spektörer" (a. a. s 29). 

Av statsutskottets betänkande16 framgår att departementschefen biträder Wig-
forss' förslag, med hänvisning till att skolbetygen grundar sig på flera års obser
vationer, som bör vara tillförlitligare än vad som visas i ett förhör under några 
timmar: 

"Det torde inte råda tvivel om att den uppfattning om en inträdessökande, som 
grundar sig på flera års skolarbete, bör vara tillförlitligare än den uppfattning, 
som kan erhållas genom några timmars förhör i en för den sökande ny och 
ovan omgivning." (a. a. s 12) 

Han pekar också på stressen i samband med de förestående proven: 

"Ett intagningssystem, som har till konsekvens att mellan folkskola och läro
verk inskjutes ett led av preparandkurser, är icke tillfredsställande och bör en
ligt min mening icke utan tvingande skäl bibehållas." (a. a. s 12) 

Beträffande urvalsfrågan föreslår han att försöksverksamhet anordnas, där man reg
lerar urvalet på olika sätt genom att sätta upp olika minimigränser för inträde. De
partementschefen vill ta hänsyn till både Wigforss' förslag med minst ett "Ba", 
SÖ:s förslag med minst två "Ba", samt reservanternas krav1 \ I utskottets yttrande 
(s 15) konstaterar man att goda skäl kan anföras för ett avskaffande av inträdespro
ven. Avskaffandet av inträdesproven och införandet av intagningsnämnder torde 
enligt utskottet leda till utvidgat samarbete mellan folkskolan och läroverken. Mot 
bakgrund av den ojämna betygsstandarden i folkskolan vill man inte rekom
mendera en total omläggning. Man hemställer om fortsatt utredning kring stan
dardprov. Försöksvis vill man införa det nya intagningssystemet i avvaktan på 

16Statsutskottets utlåtande Nr138/1939 s 12 ff. 
samband med utskottsbehandlingen tog man upp två motioner från folkpartisterna 

Bergman ( 1:235 ) sam t Tengström och Dahlberg ( 11:364 ) där man avvisar Wigforss' 
utredning och pläderar för att ha kvar inträdesproven, i avvaktan på ytterligare 
utredande. Som motiv anger man sänkt kunskapsstandard. 
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utredning kring standardproven.18 Man har heller inget att erinra mot departe
mentschefens förslag om intagning på prov med olika antal "Ba " som minimi
krav. Om tillströmningen ändras markant på grund av förslaget, vill man förbehål
la sig rätten att diskutera en inskränkning av rätten till kvarsittning i första klas
sen i realsk olan. 

DEN FORTSATTA REFORMERINGEN AV FOLKSKOLANS BETYGSÄTT
NING 

Innan Wigforss blir inbegripen i nästa utredning (SOU 1942:11), publiceras boken 
Kunskapsprövningar1 ^ (Wigforss, 1939), där han gör en omfattande teoretisk ge
nomgång av prov, som ligger till grund för utarbetandet av standardproven. Frits 
Wigforss blir ordförande i ut redningen kring standardproven20 (SOU 1942:11) . 
Uppdraget var att utarbeta standardprov och att utreda frågan om deras användbar
het. Man fick också uppgiften att utforma provisoriska betygsanvisningar för be
tygsättningen i folkskolan. 

Försöksverksamheten med det nya antagningssystemet krävde att man snabbt 
måste få ut information. I slutet av 1939 avlämnar de sakkunniga förslaget om 
provisoriska anvisningar21. Detta resulterar i att SÖ följande år utfärdar "Proviso
riska anvisningar för betygsättningen i folkskolan"22. År 1942 är de betyg
ssakkunniga klara med hela betänkandet. I en särskild bilaga23, framgår att stan
dardprov utarbetats för årskurs 2, 4 och 6 i ämnena modersmål och räkning. SÖ 
utfärdar år 1944 "bestämmelser angående tillhandahållandet och användandet av 
standardiserade prov för betygsättningen i folkskolan under läsåren 1943/46. "24. 
Anvisningarna innehåller exempel på hur läraren med hjälp av standardproven kan 
justera sina tidigare satta betyg. När det gäller regelverket25 kring de relativa 
betygen förblir de provisoriska betygsanvisningarna ograverade, tillsammans med 
SÖ: s anvisningar ang. standardproven fram till år 1950 26. 

18Under läsåret 1939/40 vid 25 läroverk, 4 kommunala flickskolor, 3 kommunala 
mellanskolor och 1 praktisk mell anskola.(Statsutskottets utlåtande N r 138/1939 s 20) 
19 Bok en gavs ut av Wigforss 1939. Boken har senare getts ut i bearbetad ve rsion av 
Åke W. Edfeldt ( 1955 och 1959 ). 
2^Utredningen består förutom Wigforss' av Carita Hassler-Göransson och Ossian 
Åström. 
21 SOU 1942:11, Bilaga A. 
22Av protokoll av mö tet på SÖ (14 febr. 1940) framgår att två av undervisningsråden, 
Weijne och Engvall reserverade sig mot Wigforss' förslag, om att den s k glidande 
betygsskalan skulle slopas. Motivet är att den glidande betygsskalan är en motiva
tionsfaktor. 
-"Särskild bilaga till 1939 års betygssakkunnigas betänkande angående betygsätt
ningen i folkskolan. Standardprov jämte anvisningar. 
24Protokoll SÖ, 25 febr. 1944. 
25För läroverkens betygsättning gäller bestämmelserna från 1935 fortfarande, dvs. 
den sjugradiga bokstavsskalan enligt målrelaterad ( absolut ) modell. 
2^Jfr " Inget blir s å permanent som ett provisorium " ( Marklund, 1 980 ). 
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Frits Wigforss ingår sedermera i det expertråd, som med 1940 års skolutredning 
som grund, arbetar vidare inom 1946 års skolkommission. Han är också adjunge
rad i utredningen kring förändringen av läroverkens betygsättning år 1950. Dess
utom medverkar han i de omstandardiseringar som sker av standardproven år 1947 
och 195111. 

1940 års skolutredning 

Parallellt med de betygsakkunnigas utredning (SOU 1942:11) behandlades också 
betygen av 1940 års skolutredning28. Bland de frågor man skulle se över var frå
gan om betygsättningen inom olika skolformer. Betygsfrågan behandlades i ett 
särskilt betänkande inom skolutredningen (SOU 1945:45). Inom denna utredning 
var både "folkskolesidan " och "läroverkssidan" representerade29.1 betänkandet 
sammanfattar man Wigforss arbete och diskuterar betygens funktioner30. (Detta 
diskuteras i den tematiska delen) 

1946 års skolkommission 

Betygsfrågan lever vidare även inom denna parlamentariska utredning, 1946 års 
skolkommission (SOU 1948:27)31. Frits Wigforss ingår i dess expertråd. Betygs
frågan har dock en ganska undanskymd roll i utredningen. Inför remissbehandlin
gen anmodades SÖ att avge yttrande över 1946 års skolkommissions betänkande 
(SOU 1948:27). Detta resulterade i att SÖ, efter att ha rådfrågat rektorer och kol
legier vid läroverken, samt en del folkskoleinspektörer, avlämnade sin remiss år 
1949 (SOU 1949:35). 

Vid tiden för riksdagsbehandlingen av Skolutredningen och Skolkommissionen 
gäller fortfarande undervisningsplanen från år 1919. Där sägs dock inget om betyg 
och betygsättning. I folkskolestadgan från år 1921 (s. 84) nämns vilka betygsbe
teckningar som skall användas, men inga egentliga anvisningar står att finna. De 
anvisningar som finns för folkskolans betygsättning är SÖ:s provisoriska anvis
ningar för betygsättningen i folkskolan (1940), samt SÖ:s anvisningar för stan

2^ Wigforss (1939) Kunskapsprövningar. 3:e upplagan, i bearbetning av Edfeldt. 
(1959). 
28En bra över sikt över alla delbetänkanden finns i SOU 1948:27. Förslag till riktlin
jer för det svenska skolväsendets utveckling (1946 års skolkommission). 1940 års 
skolutredning behandlas utförligt i "Skolsverige 1950-1975" Del 1. (Marklund, 1980) 
29Folkskolesidan via Viktor Fredriksson, lärovcrkssidan via Elisabeth Dahr. Som 
sekreterare fungerade Göst a Bagge, högerpartiet (SOU 1945:45 s 4). 
•^Elisabeth Dahr står ock så för ett eget betänkande (SOU 1945:44, Bilaga 4), där hon 
framför allt i kapitel 3, diskuterar principiella synpunkter i urvalsfrågan (s 33). 

En bra ö versikt översikt över kommissionens tillblivelse och arbete finns i "Skol-
sverige 1950-1975" Del 1 (Marklun d, 1980). 
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dardproven (1944). De provisoriska anvisningarna blir "provisoriska" ända till 
1950, då SÖ utfärdar definitiva betygsanvisningar för folkskolan.32 

REFORMERINGEN AV LÄROVERKENS BETYGSÄTTNING 

Skolöverstyrelsen konstaterar i januari år 195033: 

"Åt de högre skolornas lärare lämnas för närvarande endast ringa handledning 
vid betygsättningen. " 

De anvisningar som gäller är de metodiska anvisningarna till undervisningsplanen, 
utgivna av SÖ år 1935. Av anvisningarna framgår att betygsskalan är en sjugradig 
bokstavsskala enligt absolut (målrelaterad) modell34.1 folkskolan hade man år 
1950, som tidigare framgått, en relativ betygsskala, likaledes sjugradig och med 
likalydande bokstavsbeteckningar. 

Av det ovan nämnda protokollet framgår att man inom SÖ är tveksam till att 
göra jämförelser med betygsättningen i folkskolan. Huruvida ett bestämt normal
betyg skall föreskrivas för de högre skolorna bör noga prövas." När det gäller den 
glidande betygsskalan, som ej bör förekomma inom folkskolans betygsättning, 
anser man att olika normalbetyg för olika stadier i den högre skolan inte är ute
slutet. Man för också fram tankar om olika principer för olika stadier i den högre 
skolan, när det gäller betygsspridningen. När det gäller betygsstegen framför man 
tanken om en tiogradig betygsskala med en utökning av valörerna kring vitsordet 
"Godkänd"35. 

För att få underlag till en ev. reformering av betygsättningen och intagnings
förfarandet i läroverken, tillsätter SÖ två parallella utredningar. Genom beslut 
194936 uppdrog SÖ åt rektorn vid Jönköpings kommunala flickskola, Elisabeth 
Dahr,37 och överläraren vid Göteborgs folkskolor, Ragnar Dahlkvist, att verkstäl
la en översyn av gällande bestämmelser rörande prövningsfri intagning i fö rsta 
klassen vid de allmänna läroverken. Ur direktiven framgår att: 

32Fastställes av SÖ 31 januari enl igt protokoll. Av protokollet framgår ock så att man 
utfärdar nya bestämmelser för tillhandahållandet och användandet av standardiserade 
prov. 
33 Protokoll SÖ- sammanträde den 30 januari 1950. 
34För en närmare definition av målrelaterad betygsskala, se Henrysson & Wedman 
(1982) 
3^Med tvekan godkänd (B?), Väl godkänd (B/Ba), Med nöje godkänd (Ba/AB). 
3^Protokoll SÖ den 10 okt. 1949. 
37Elisabeth Dahr satt också med som sakkunnig i 1940 års skolutredning. I SOU 
1945:44, bil. 4, presenterar h on en egen utredning ö ver "Lärjungevalet til l studielinjer 
med den nuvarande realskolans mål." 
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"Utredningsmännen skola senast i början av vårterminen 1950 inkomma med 
förslag till sådana ändringar i gällande bestämmelser vid intagningen av lär
jungar under juni månad samma år, att lärjungarnas studielämplighet kan till
mätas en större vila vid sidan om deras betygssumma, än vad som nu är fallet, 
dels föreslå en mera omfattande utbyggnad av intagningsbestämmelserna i syfte 
att skapa ett sådant urvals- och intagningsinstrumentt att de sökandes förutsätt
ningar för högre studier bliva allsidigt bedömda bl a genom psykologiska 
prov." (Protokoll, SÖ 10 okt, 1949) 

Parallellt med ovanstående utredning tillsatte SÖ en annan utredning, vars uppdrag 
gick ut på att utreda frågan om betygsättningen vid högre läroanstalter, samt att 
till överstyrelsen inge förslag till anvisningar för betygsättningen.38. Överstyrel
sen uppdrog åt rektorn vid högre realläroverket i Norrmalm i Stockholm, PE Mar
tens, att vara de sakkunnigas ordförande. Frits Wigforss adjungerades till denna ut
redning. 

Dahr och Dahlqvist avger år 1950 en skrivelse till SÖ och redogör för läget. 
Man överlämnar en omfattande rapport39 som också innehåller ett PM om upp
lysningsverksamheten rörande betygsättningen i folkskolan. De förslag till föränd
ringar man anför, gäller anmälningsförfarandet, som enligt utredarna fungerat 
dåligt. Man har inga förändringsförslag när det gäller urvalskriterierna. Folkskole
betyg, rangordning inom klassen och studielämplighet gäller fortfarande som in
tagningsinstrument. 

Resultatet av den andra utredningen (Martens), innebär ett förslag om en 
niogradig sifferskala (1-9), med flyttningshinder för de två lägsta betygsstegen. 
Medan SÖ väntar på yttranden från läroverkshåll på de olika förslagen, skickar 
man ut en cirkulärskrivelse40 till de högstadier på enhetsskolan, som bedriver för
söksverksamhet enligt 1946 års skolkommissions intentioner. Samma betygsbe
stämmelser som gäller för folkskolan skall, enligt cirkuläret, gälla i dessa skolor 
d v s en betygsättning enligt relativ modell. 

Yttrandena på förslagen från läroverkens sida visar att en majoritet vill behål
la det gamla systemet med betyg.41 Med anledning av detta resultat utarbetar SÖ 
ett nytt förslag42, ett förslag som sägs vara en kompromiss mellan majoritetens 
och minoritetens förslag. Förslaget innebär en sjugradig betygsskala med sifferbe-
teckningarna (0 - 6), med en precisare gradering kring godkändgränsen (B- =1,5; 
B+ =2,5). Vid bedömandet av ordning och uppförande vill SÖ behålla det gamla 
systemet. Med hänvisning till att eleverna i läroverken bildar gallrade klasser, 
vänder sig SÖ mot dem som vill ha samma betygssystem som i folkskolan. Det 

38Framgår av redan nämnda protokoll SÖ 30 jan.1950. 
39Utredning och förslag angående intagning av lärjungar i första k lassen av allmänna 
läroverk och därmed jämförliga läroanstalter. (Dahr & Dahlqvist, 1950). 
40Cirkulär 1952:78. 
41Cirkulär U 1953:55. 
42Cirkulär U 1953:55 
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nya förslaget tillstyrkes av läroverkskollegierna, vilket meddelas läroverken via ett 
nytt cirkulär.43 

Samtidigt med cirkulärskrivelsen överlämnar SÖ en avskrift av de betygssak
kunnigas allmänna anvisningar för betygsättningen44. De betygssakkunniga lyfter 
i de allmänna anvisningarna fram betygens urvalsfunktion när det gäller konkur
rensen om platser i gymnasiet för att få stipendier och studiestöd. "En rättvis sådan 
försvåras i väsentlig grad, om betygen icke äro någorlunda likvärdiga och tillräck
ligt differentierade." 

SÖ har redan tidigare vidtagit vissa åtgärder för att försöka råda bot på den 
ojämna betygsfördelningen i läroverken, t ex i engelska och franska.4* SÖ:s 
kontrollfunktion aktualiseras också genom en anmodan till rektorerna vid läroverk 
och realskolor att motivera varför vissa avdelningar ligger klart under riksnormen 
när det gäller betygsstandarden. Motivering skall lämnas när mer än 25% av 
eleverna i en klass får underbetyg.46 

När det gäller folkskolan och enhetsskolans högstadium läggs betygsbestäm
melser och anvisningar fast i 1955 års undervisningsplan för rikets folkskolor. 
Bestämmelserna i denna undervisningsplan kom att gälla även för enhetsskolan 
under dess försöksperiod fram till år 1962. SÖ:s tidigare definitiva anvisningar från 
år 1950 skrevs i princip ograverade in i 1955 års undervisningsplan. För 
läroverkens del gäller SÖ:s ovannämnda förslag fram till mitten av 1960-talet, då 
1960 års gymnasieutredning är klar med sitt arbete. Frågan om betygen lever dock 
vidare, för grundskolans del via 1957 års skolberedning och för läroverkens del i 
1960 års gymnasieutredning. 

1957 års skolberedning (SOU 1961:30)47 

Inom beredningen sammanfattar man läget när det gäller förekomsten av olika be
tygsskalor vid 1960-talets början på följande sätt: 

Inom folkskolan har uppfattningen att betygen är relativa mått, som anger 
elevernas prestationer i förhållande till medelprestationen för samtliga elever 
som läser samma kurs, i allt större utsträckning accepterats. Fasthållandet även 
i folkskolan mellan underkända och godkända betyg samt denna distinktions 
stora betydelse för avgörande av frågan om flyttning utgör dock ett avsteg från 
detta relativa synsätt. Inom läroverken är man mer benägen att i varje ämne 
uppfatta betygen som absoluta mått med utgångspunkt i distinktionen mellan 
underkänd respektive godkänd prestation i ämnet." (a. a. s 580 ff) 

43Cirkulär U 1953:104. (85 % tillstyrker, 8 % helt avvisande). 
^Söis utredning med ordf. PE Martens och med bl a Frits Wigforss som adjungerad. 
4^Genom cirkulär 1952:100 vill man utse standardklasser som skickar in resultat som 
skall ligga till grund för utlämnande av generella rättningsmallar. 
46Cirkulär 1955:167 
47SOU 1961:30. Grundskolan. B elänkande avgivet av 1957 års sko lberedning. Direk-
tiv en läggs fast i proposition nr 106/1957. Propositionen behandlas i statsutskottets 
utlåtande nr 1 27 (Samling 6). 
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Skolbercdningen redovisar en enkät som man gjort48 inom lärarkår och arbets
marknad, där det konstateras att lärarna är relativt nöjda med de anvisningar de fått. 
Arbetsmarknadsenkäten berör betygens roll vid anställningar i arbetslivet49. Skol-
beredningen konstaterar härvidlag att betygens roll vid anställning är mycket vik
tig med hänvisning till denna enkät (a. a. s 579). 

I sitt betygsförslag konstaterar man när det gäller betygsskalan att "om man 
eftersträvar en likartad betygsättning i alla ämnen, bör huvudprincipen för 
betygsskalan vara den relativa, d v s att betygsstegen anger elevernas ställning i 
förhållande till medelprestationen inom årskursen" (a. a. s 588). Man föreslår en 
niogradig relativ sifferskala50. Ändringen av antalet skalsteg motiveras mest av 
psykologiska skäl. Genom ändringen av skalstegen skall det bli svårare att tänka i 
gamla banor. Den nya betygsskalan innebär samtidigt ett slopande av den tidigare 
godkändgränsen, med motiveringen att i en skola för alla bör ej en sådan gräns 
finnas. Denna princip blir också mer förenlig med det relativa tänkandet. Vid dis
kussion när det gäller flyttning av eleven skall det grundläggande vara vad som är 
lämpligt för den enskilde eleven. Föräldrarna skall vara delaktiga i beslutet. 

Betyg skall sättas vårterminen i årskurs två, tre, fyra och fem. Därefter sätts 
betyg samtliga terminer t o m årskurs nio. Betyg i uppförande och ordning skall 
sättas med bokstäver enligt tidigare modell. Skolbercdningen föreslår slutligen att 
SÖ utformar betygsanvisningar före slutet av år 1962. 

Skolberedningens förslag förs fram i en proposition år 1962.51 I inledningen 
gör man en kort genomgång av Skolberedningens arbete. Vad be träffar remiss
yttrandena , konstaterar man i propositionen (a. a. s 251), att man i huvudfrågorna 
om övergång till en relativ betygsättning och principen om flyttning och kvarsitt-
ning efter en totalbedömning av situationen för eleven, ställt sig positiva. Depar
tementschefen bedömer att en övergång till relativ betygsättning är välgrundad. 
När det gäller uppförande- och ordningsbetygen stannar departementschefen efter 
viss tvekan vid att behålla dessa. Vad beträffar vitsorden i uppförande och ordning 
motiverar man deras kvarvarande med hänvisning till att "dessa vitsord ofta anses 
vara ett stöd för lärare i dess arbete" (s 173). Vid den den fortsatta behandlingen av 
betygsfrågan framgår det av departementschefens synpunkter (s 293) att man menar 
att betygsfrågan är av den arten att inte riksdagen behöver medverka i den fortsatta 
behandlingen. 

Med 1957 års skolberedning som grund fastställdes reglerna för betygsättning
en i 1962 års läroplan för grundskolan (LGR 62) och i 1962 års skolstadga. 
Tidigare betygsättning i form av den sjugradiga relativa bokstavsskalan byts ut 
mot en femgradig sifferskala av samma relativa typ52. Betyg i uppförande och ord
ning skall ges enligt samma modell som tidigare, dvs med bokstavsbeteckningar 

48Synpunklcr på skolans betyg inom lärarkår och arbetsmarknad. Fil. lic. Sven Ryd
berg. En undersökning utförd på-uppdrag av 1957 års skolberedning. 
49Jfr Andersson (1980,1987), samt Gouiedo (1970). 
5()Betyg 123456789 
Procent 4 7 12 17 20 17 12 7 4 
5 * Proposition nr 5 4/1962. Ang. reformering av den obi. skolan. 
52Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 
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och utan formell procentfördelning. SÖ hade redan vid Skolberedningens remiss
behandling uttryckt, att nio skalsteg var för mycket och menade att man ville av
vakta sina egna utredningar innan man bestämde sig. Skälen till varför man 
slutligen stannade för fem skalsteg är dock oklara. I sifferskalan blir betyget 3 
medelbetyg (Jfr det tidigare betyget "Ba"). Som hjälpmedel skall fortfarande stan
dardprov användas.531 och med LGR 62 har man fått en relativ betygsättning för 
alla stadier inom grundskolan. För gymnasiet och yrkesutbildningen gäller fortfa
rande den sjugradiga absoluta bokstavsskalan. 

1960 års gymnasieutredning (SOU 1963:42)54 

I början av 1950-talet påbörjade SÖ utredningar kring betygsättningen i gymna
siet5^. År 1960 tillkallas elva sakkunniga som antar namnet Gymnasieutrednin
gen.56 Gymnasieutredningen anser att huvuduppgiften för betygen bör vara "att 
utgöra ett så objektivt mått som möjligt på de enskilda elevernas prestationer i 
relevanta delar av skolarbetet" (a. a. s 566). Man hänvisar till att gymnasiet är en 
frivillig skola som har till uppgift att förbereda för studier och yrkesmässig verk
samhet. Under rubriken "Absolut eller relativ betygsättning" (a. a. s 568) tar man 
upp fördelar och nackdelar med respektive metod och kommer så småningom fram 
till följande ställningstagande: 

"Den nuvarande betygsättningen i gymnasiet är alltså redan nu i många fall 
mer relativ än absolut. Då det dessutom är väsentligt lättare att med särskilda 
åtgärder motverka de nackdelar som vidlåder den relativa betygsättningen utan 
att den glider över i en absolut, vill gymnasieutredningen förorda, att be
tygsättningen i gymnasiet utformas enligt principen om relativ betygsättning." 
(a. a. s 571) 

Gymnasieutredningens betygsförslag innebär när det gäller betygsskalan en 
femgradig sifferskala (1-5) med samma procentfördelning som betygsskalan för 
grundskolan 1962. Betygsättningen skall ske höst och vår i alla årskurser i gym
nasiet. Betyg sätts i samtliga ämnen man "åtnjutit undervisning i." Ingen glidande 
betygsskala får förekomma vid betygsättningen. Centrala prov skall, liksom stan
dardproven i grundskolan, vara det hjälpmedel för betygsättningen som lärarna har 
att tillgå. När det gäller uppförande- och ordningsbetygen föreslår utredningen att 
dessa avskaffas med hänvisning till av SÖ gjorda försök. Automatisk uppflyttning 
av eleven skall enligt utredningen ske vid högre betygsmedelvärde än 3. 

53Standardprovens vidare öden efter Wigforss, beskrivs i boken Standardproven (Hu-
sén mfl.,1956). 
5^Ett nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning IV. Utredningen avlämnade flera 
betänkanden förutom detta nämligen; Vägen genom gymnasiet (SOU 1963:15, Kraven 
på gymnasiet (SOU 1963:22) och Specialutredningar om gymnasiet (SOU 1963:41). 
55Se tidigare utredningar av Dahr & Dahlqvist (1949), och Martens (1950) samt SÖ:s 
eget sjugradiga betygsförslag (0-6). 
56Chefen för SÖ Nils Gustav Ro sén blev ordförande. 
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I propositionen57som blir resultatet av gymnasieutredningens arbete behandlas 
även fackskoleutredningens (SOU 1963:50) betygsförslag, som följer samma prin
ciper som gymnasieutredningens. Av särskilda utskottets utlåtande58 kan man 
utläsa ett stöd för övergång till en relativ betygsskala: 

"Med hänsyn till angelägenheten att betygssystemet i de gymnasiala skolfor
merna får samma utformning som i grundskolan och till den relativa betygsätt
ningens överlägsenhet ifråga om möjligheten att uppnå mer rättvisa och jäm
förbara betyg, bör man enligt utskottets uppfattning övergå till det nya betygs
systemet. " (a. a. s 220) 

Man understryker också att centralt utgivna skriftliga prov ställs till skolornas 
förfogande som hjälpmedel för betygsättningen. När det gäller automatisk flytt
ning av elev över viss betygsgräns (2,3) biträder utskottet förslaget Vid flyttning 
av övriga elever diskuteras detta från fall till fall utifrån en helhetssyn på eleven. 
Utskottet stöder departementschefens förslag om att betyg i ordning och uppfö
rande inte skall förekomma. Gymnasiets slutbetyg är grunden för intagning till 
universitet och högskolor. Den som efter genomgången treårig gymnasieutbild
ning erhållit ett medelbetyg över 2,3 bör äga allmän behörighet för högre studier. 

Reglerna för den nya betygsättningen i gymnasiet skrivs in i den nya 
läroplanen för gymnasieskolan (LGY 70) som tillkom år 1965. År 1969 ger också 
SÖ ut en samlad information59 om den relativa betygsättningen inom grundsko
lan och gymnasieskolan. I stort överensstämmer betygsbestämmelserna i LGY 70 
med bestämmelserna för grundskolan i LGR 62. När det gäller skalstegen skall det 
emellertid på gymnasiet finnas möjlighet att använda "0" som betyg i extrema 
undantagsfall60. Skrivningen är också mer bestämd när det gäller den s k glidande 
betygsskalan. Det sägs uttryckligt att den inte får förekomma. 

57Kungl. Majrts proposition nr 171/1964. 
58Särskilda utskottets utlåtande nr 1/1964 (s 219-223). 
5 9 Anvisning ar för betygsättningen i grundskola, fackskola och gymnasium (SÖ, 
1969). 
^Betyget "0" skall räknas in i den lägsta procentgruppen (7%). 
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Följande figur sammanfattar i grova drag den kronologiska framväxten av det rela
tiva betygssystemet i folkskolan, grundskolan och gymnasiet med angivande av de 
viktigaste betygsanvisningarna och läroplansbestämmelserna för de relativa bety
gen. 

Figur 1. Sammanfattande bild av den kronologiska framväxten av det relativa be
tygssystemet i folkskolan, grundskolan och gymnasiet med angivande av 
årtal för de viktigaste betygsanvisningarna och läroplansbestämmelserna. 

Översynen av yrkesutbildningen 

Betygsättningen inom yrkesutbildningen blev föremål för förändring betydligt 
senare än inom folkskolan, fackskolan och gymnasiet.61 I och med förslaget att 
fackskola, gymnasium och yrkesutbildning skulle sammanföras till en skolform 
197162 kom också förslag om att relativ betygsättning skulle tillämpas inom de 
yrkesförberedande linjerna. Yrkesberedningen (YB) föreslog att den tidigare sju-

Se t ex Nilsson (1981). 
62Kungl. Maj:ts proposition nr 140/1968 angående riktlinjer för det frivilliga skol
väsendets organisation. 
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gradiga absoluta bokstavsskalan skulle ersättas av cn femgradig relativ skala både i 
yrkesteknik och i de allmänna ämnena.63 

Det diskussionen kom att gälla var huruvida även ämnen i yrkesteknik skulle 
betygsättas enligt en femgradig relativ skala. Beträffande betygsättningen i de 
allmänna ämnena som var gemensamma med övriga gymnasiet var enigheten stor 
om au en övergång till relativ betygsättning kunde ske. SÖ och SACO ville ha en 
femgradig betygsättning enligt absolut modell i de yikestekniska ämnena. Bedöm
ningskriterierna tänkte man sig skulle fastställas med hjälp av s k diagnostiska 
prov som kunde utformas som en arbetsbeskrivning eller ritning och som kunde 
tjänstgöra som "standardprov." 

Förslaget om att den femgradiga relativa betygsskalan skulle införas för samt
liga ämnen, även i yrkesteknik, utlöste protester bl a i riksdagen. I en interpella
tion till utbildningsministern frän folkpartiet ifrågasattes den införda förändringen 
från ett absolut till ett relativt betygssystem på de yrkesinriktade linjerna.64 En 
fråga gällde bland annat de i anvisningarna för de yrkesinriktade linjerna inskrivna 
reglerna om "kravet på godtagbart yrkeskunnande", som interpellanten tolkat som 
ett angivande av en gräns mellan godkänd och icke godkänd prestation, och som i 
det relativa betygssystemet kan vara svår att upprätthålla. Utbildningsministern 
tog avstånd från denna tolkning och hänvisade till möjligheten att inte ge betyg. 
"Man måste alltså, om vi tar de praktiska linjerna, nå en viss miniminivå för att 
få betyg." Interpellanten menade att införandet skett i strid med vad man bl a inom 
SÖ föreslagit, samt att förutsättningarna helt saknades inom de yrkesutbildande 
linjerna att kunna genomföra en relativ betygsättning t ex avvsaknaden av centrala 
prov och förekomsten av små och speciella elevgrupper. "Tanken på en betygsätt
ning i enskilda kurser och klasser utifrån ett riksgenomsnitt är därför helt orealis
tisk och illusorisk" (a. a. s 96). 

Utskottet beviljade dock senare departementschefens förslag om ett gemensamt 
relativt betygssystem för samtliga linjer i gymnasieskolan65. Av departementsche
fens uttalande framgår att man i väntan på resultat från de utredningar som är till
satta inom SÖ och ev parlamentariska utredningar, bör försöka skapa en enhetlig
het för att undvika förvirring (a. a. s 65). 

^Proposition nr 140/ 1968 s 37. 
^Interpellation nr 195 år 1971 frän hr Richardsson (fp) till utbildningsminister 
Carlsson (s). 
65 Statsutskottets utlåtande nr 8 år 19 70. 
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FRAMVÄXTEN AV DET RELATIVA BETYGSSYSTEMET. TE
MATISK ANALYS. 

RELATIVA BETYG SOM IDÉ 

Wigforss' teoretiska antaganden kan förankras i positivismen som hade stort infly
tande vid denna tidpunkt. Redan Jaederholm1 (1914) skriver i sin avhandling, un
der hänvisning till Galton och Calteli, att man kan anta att normalfördelning 
gäller för intelligensens fördelning, förutsatt att man har ett stort antal individer i 
populationen. Normalfördelningen kan enligt Jaederholm teoretiskt visas beträf
fande fysiska egenskaper som kroppslängd, vikt mm. Diskussionen som förts har 
gällt huruvida den kan överföras på psykologiska egenskaper och skolprestatio-
ner2. 

Wigforss poängterar, att hans antagande om normalfördelning inte gäller för 
den enskilda klassavdelningen utan för populationen elever i riket som läser sam
ma ämne i en viss årskurs. Wigforss genomför sina undersökningar i en tid som 
präglas av inflytande från positivismen. Wigforss är statistiskt bevandrad3 och an
vänder sig i sina undersökningar av bl a av sannolikhetskalkyl. Korrelationsbe
greppet som statistiskt begrepp är centralt i hans undersökningar. Tilltron till 
korrelationsbegreppet och faktoranalys i vetenskapligt arbete är stor vid denna tid
punkt.4 

Cronbach (1957) klargör skillnaden mellan experimentell psykologi och den 
psykologi där korrelationsbcgreppet är centralt. Cronbachs beteckningar är "Expe
rimental Psychology" och "Correlational Psychology". Skillnaden klargör Cron
bach i det följande: 

"While the experimenter is interested only in the variation he himself c reates, 
the correlator finds his interest in the already existing variation between indivi
duals, social groups and species(a. a. s 671) 

Wigforss' arbete innebär ett försök att beskriva, få kontroll över, den variation 
som förekommer i betygsättningen med hjälp av de redskap som finns vid denna 
tid. Antagandet om normalfördelning innebär att medelvärde och spridning blir det 
mått Wigforss använder sig av. Korrelationstekniken är rangkorrelation där över
ensstämmelsen mellan betygen i folkskolan och betygen i första klassen i realsko
lan testas. Wigforss är i sina undersökningar intresserad både av spridning (stan
dardavvikelse) och centralmått (medelvärde). 

* Jaederholm (1914, s 156 ff). 
2Se Jaederholm ( 1914). 
^Wigforss skriver bl a en lärobok i statistik "Matematisk statistik för pedagoger" 
(1938) samt visar också sina statistiska kunskaper i boken Kunskapsprövningar 
(1939) i kapitlen om reliabilitet och validitet bl a. 
^För en djupare redogörelse över korrelationspsykologins rötter hänvisas till Lee 
Cronbachs artikel i The American Psychologist (1957, s 671- 684). 
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Standardproven blir det vetenskapliga instrument, som parat med Wigforss' anta
gande om normalfördelning kan åstadkomma en homogenisering av betygen som 
han i olika undersökningar konstaterat skilde sig åt på flera olika sätt. För att få 
kontroll över detta inser Wigforss att han dels är beroende av riksgiltiga anvis
ningar, dels av att betygsättningen sker enligt hans egna intentioner . 

I sin beskrivning av positi vismen anför Liedman (1983) idén om "genom
snittsmänniskan" (K homme moyen), som myntades av Adolphe Quetelet och in
nebär "den människa som i alla avseenden motsvarar genomsnittet i ett samhälle; 
hon har medellängd, medelvikt, medelålder, medelutbildning, medelkaraktär, me
delklass etc." Liedman pekar på det deterministiska i att anta att en sådan kurva 
skulle gälla på mänskliga egenskaper. "Med Quetelet hårdnar determinismens 
grepp över humanvetenskaperna" (a. a. s 50). Överfört till Wigforss' antagande, 
kan man säga att betygsskalan i och med det relativa tänkandet, "tvingades" in i en 
fördelning, som visserligen hade konstaterats i empiriska undersökningar, men 
ändå i fortsättningen av många, om än felaktigt, kom att uppfattas som en natur
lag. 

Wigforss' utredningsarbete innefattar dels ett förslag till nytt intagningsförfa
rande till realskolan, dels en reformering av betygsskalan mot ett mer "veten
skapligt " användande. Det framgår att Wigforss är influerad av de alltmer veten
skapliga metoderna som används inom intelligensforskningen i England och USA. 
I boken Kunskapsprövningar5 (1939) gör Wigforss en omfattande teoretisk ge
nomgång av prov. Wigforss diskuterar i första kapitlet " kunskapsprövningen och 
intelligensprövningen ": 

7 belysning av de alltmera förfinade metoderna för intelligensmätningarna har 
skolornas traditionella prov i de olika skolämnena tett sig som ganska primi
tiva, och krav på en mera vetenskaplig behandling har börjat beaktas. Särskilt i 
England och USA har intresset härför varit betydandet" (a. a. s 5) 

I Wigforss' fortsatta utredande (SOU 1942:11) framgår att Wigforss sätter in bety
gen i ett ett samhällsperspektiv:7 

"Betygen är heller inte bara en inre angelägenhet mellan lärare och elever. 
Samhället är också en part, som man måste ta hänsyn till i detta sammanhang. 
Om betygen har en objektiv betydelse ökas deras samhälleliga värde, samtidigt 
som nackdelarna minskas." (a. a. s 8 ) 

5 Boken gavs ut av Wigforss 1939. Boken har sen are getts ut i bearbetad version av 
Åke W. Edfeldt ( 1955 och 1959 ). 
6Se t ex Isling ( 1980 ) och Gustafsson & Marton ( 1986 ), kapitlet av Torsten Husén, 
där man beskriver e n allmän trend att man som forskare vid denna tidpunkt såg so m sin 
uppgift att skaffa fram verktyg för ett rationellt, objektivt urval, ofta inspirerade av 
idéer från differentialpsykologin och intelligensforskningen i USA, England och 
Frankrike. 
^Enligt Isling (1980) och Richardsson (1978) var skolan klart samhällso rienterad vid 
denna tidpunkt. S kolan skulle stå i samhällets tjänst. Termen "beredskapspedagogik " 
används av Richardsson. 
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1940 års skolutredning belönar ocksä skolans samhällsfunktion, och hävdar att 
skolväsendet inte kan undandra sig uppgiften att medverka "vid det urval som 
måste ske, för att en riktig fördelning av samhällsarbetarna på skilda verksamhets
områden skall komma till stånd." 

Wigforss' utredning betecknas av Isling (1980) som en utredning i jämlikhets-
skapande och demokratiserande syfte. Genom att försöka göra skolbetygen jämför
bara i urvalsprocessen skulle ett mer demokratiskt urval kunna ske. Husén (1986) 
menar att den demokratiska funktionen skulle tillförsäkras via ett rättvist urval 
byggt på vetenskaplig grund. Om betygen kunde göras "pålitliga" som urvalsin
strument skulle det gagna studicbegåvningar bland de obemedlade, som då via sina 
betyg kunde få plats vid läroverken. 

Skolutredningen (SOU 1945:45) uttrycker detta på följande sätt: 

"Ju mer den uppfattningen vinner terräng, att urvalet för högre undervisning 
liksom överhuvudtaget medborgarnas fördelning på olika yrkes- och verksam
hetsområden bör ske mer med hänsyn till anlag och fallenhet än med hänsyn 
till ekonomiska och sociala förutsättningar hos den enskilde, dess mer betydel
sefull och grannlaga blir urvalsuppgiften att ge råd och vägledning vid urvalet. " 
(a. a. s 23) 

Betygens samhällsfunktion beskrivs i mångt och mycket som en urvalsfunktion, 
där nyckelorden är objektivitet och jämförbarhet. Den legitimitet som byggs upp 
kring de relativa betygen kretsar oftast just kring dessa ord. 

En god spegling av tänkandet kring prov och betyg före ter de inspektörsberät
telser som finns tillgängliga från år 19408. Wigforss uppmanade landets folksko
leinspektörer att besvara tolv frågor om prov och betyg. Avsikten var att Wig
forss tillsammans med övriga betygssakkunniga skulle få ett underlag för den fort
satta reformeringen, i vilket bl a ingick att man skulle framställa standardprov. 

Av svaren f ramgår att provtänkandet var tämligen utbrett. Skriftliga avgångs
prov från folkskolan var allmänt förekommande. Dessa prov utarbetades vanligen 
av överlärare, skolstyrelsens ordförande eller av lärare. Proven förekom mest i upp
sats, räkning och språklära. Standardiserade prov användes allmänt i en fjärdedel av 
landets inspektionsområden. Mest användes Hassler-Göranssons rättstavningsprov 
och Wigforss' prov i räkning. Fjorton inspektörer av landets cirka femtio, uttalar 
sig för en ökad användning av standardiserade prov. 

Förutom dessa prov används som tidigare omnämnts de prov som gällde som 
biljett för inträde i realskolan från årskurs fyra eller årskurs sex, och som enligt lä
rarna i folkskolan "inverkade menligt på undervisningen." Oro, jäkt och styrning 
av undervisningen nämndes som negativa effekter av dessa prov. 

Negativa effekter av inträdesproven redovisas i en artikel i fackorganet Svensk 
lärartidning (1943). I artikeln tar man upp den om fattande drillen, som blivit följ
den av att många föräldrar vill att man skall klara inträdesproven till realskolan. 

^De betygssakkunniga, bland vilka Wigforss ingick, uppmanade landets folkskolein
spektörer att besvara tolv frågor kring prov och betyg. Svaren finns i en upprättad 
översikt, bland okatalogiserat material som skickats frän Rostads folkskolesemina
rium i Kalmar, via Nordiska Muséets försorg, till Julitta gård. 
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Man redovisar yttranden från föräldrar, där det framgår att man via privatskolor 
också försöker få in sina barn i läroverket. "Folkskolan är alldeles utmärkt, men 
när det gäller att preparera eleverna till inträdesprov i läroverket, kan den inte ta 
upp tävlan med de förberedande privatskolorna" (a. a. s 368). I artikeln redovisas 
också en diskussion över ämnet "Drill eller normalt arbete som förberedelse till 
proven för inträde i läroverk?" Man konstaterar att drill i form av extra kurser av 
något slag inte bör få förekomma, under hänvisning till läkaruttalanden om det 
förkastliga i ferieläsning och extralektioner, som för många barn blivit en för tung 
arbetsbörda. Som stöd anför man docent Hjärnes uttalanden inför Skolutredningen. 

Urvalsfunktionen 

I Wigforss' utredningsuppdrag betonas urvalsfunktionen. Urvalet från folkskolan 
till realskolan kontrollerades före Wigforss av läroverken genom anordnandet av 
inträdesprov, där läroverken bestämde vilka som skulle tas in på grundval av pres
tationerna vid proven. Av Wigforss' utredning (SOU 1938:29) framgår att kritik 
mot proven som urvalsinstrument hade väckts långt tidigare i olika utredningar^. 
Kritiken gällde, förutom inträdesprovens säkerhet att avgöra de inträdessökandes 
kunskaper och förutsättningar för fortsatta studier, faran för inrättandet av särskilda 
institut med preparandkurser som förberedelse till de viktiga inträdesproven, vari
genom de förmögnas barn skulle gynnas. Av ol ika undersökningar framgår att 
"läroverkssidan" var relativt nöjd med urvalsförfarandet medan "folkskolesidan" var 
missnöjd. 

Urvalsfunktionen kommenteras av utredarna inom 1940 års skolutredning, 1 det 
särskilda betänkandet ( SOU 1945:45) som behandlar betygsfrågan, skriver man: 

"Uppgiften kan också innefatta klassificering av lärjungarna efter anlag och fal
lenhet och upprättande av rangordning mellan dem för att avgöra, vilka som 
skola tilldelas platser vid begränsat platsantal eller premier och studiestöd- detta 
sistnämnda en alltmer betydelsefull specialuppgift, ju mer ett system för stu
diehjälp utvecklas. För avgångsbetyget vidgas uppgiften till att innefatta en 
värdesättning av lärjungarnas kapacitet i det hela och i olika avseenden och där
med också en prognos över hans förmåga att i framtiden fullgöra olika sam
hällsuppgifter." (a. a. s 18) 

Skolans samhällsfunktion vid sorteringen beskrivs samtidigt som man kräver att 
tvivlarna skall kunna ange ett gångbart alternativ: 

"Eftersom det offentliga skolväsendet dock icke kan undandraga sig uppgiften 
att medverka vid det urval, som måste ske, för att en riktig fördelning av sam-
hällsarbetarna på skilda verksamhetsområden skall komma till stånd» måste de , 
som sålunda förkasta betygssystemet, vara beredda att ge anvisningar på andra 
hjälpmedel vid urvalet." (a. a. s 23) 

%e t ex 1918 1rs skolkommission och 1924 års sakkunniga om skolväsendets organi
sation i SOU 1938:29 (s 11 ff) 
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Enligt Bengtsson och Härnqvist (1972)10 kan man i den svenska utbildningspoli
tiken tala om "avsedda urvalsmekanismer" och "icke avsedda urvalsmekanismer". 
Skolbetygen som mått pä studieförutsättningar kan innefattas i de avsedda urvals
mekanismerna, medan makt och penningprivilegier, jämte regionala och könsmäs-
siga faktorer faller inom de icke avsedda urvalet. 

Isling (1980) och Richardsson (1978) beskriver hur urvalet, "sorteringen", 
gick till i början av 1940-talet. De menar att betygen var långt ifrån ensamma om 
att vara hjälpmedel vid sorteringen. Intelligenstest och olika tester till industriellt 
arbete var allmänt förekommande. Via intelligenstest skildes elever ut till spe
cialundervisning, främst hjälpklasser och i storstäderna fanns begåvningsuppdel
ning på A och B (svagklasser). Inom industrin, samt även inom den offentliga 
sektorn, t ex försvaret och statens järnvägar, utarbetades test för urval av sökande 
till anställning och utbildning. 

Enligt Isling (1980) angav slagorden "rätt man på rätt plats" inriktningen för 
urval av personal inom både civil och militär verksamhet från slutet av 1930-talet. 
Beträffande forskningen menar både Richardsson (1978), Isling (1980) och Husén 
(1986) att man inom forskningen i betydande utsträckning ställde sig såväl i det 
civilas som i det militäras tjänst. Forskningen såg som en av sina huvuduppgifter 
att skaffa fram verktyg för ett rationellt urval. I en ledarartikel (1946) i folkskollä
rarnas fackpress, hittar man just rubriken "rätt man på rätt plats".111 denna artikel 
hävdas att kraven på effektivitet inom folkskolan har ökat. Skolan skall bli effek
tiv dels genom Wigforss' skolmognadsprov12, dels via intelligensmätningar, som 
också Wigforss och SPPI13 understödde, samt slutligen via standardproven. 

SÖ vill gå försiktigt fram med de nya urvalsbestämmelserna. Tilltron till be
tyg som urvalsinstrument verkar i begynnelseskedet relativt sval. Om man får för 
stor tillströmning till realskolan vill SÖ i stället inrätta parallellavdelningar. 
Trycket på betygen som urvalsinstrument tillåts inte bli alltför hårt. Enligt 
skolkommissionens undersökningar (SOU 1948:27) rådde vid början av 1940-talet 
ett överskott av akademiker på arbetsmarknaden. Den procentuella andel som gick 
vidare ökade emellertid successivt från 1940-talet och framåt. Kommissionen vill 
noga följa utvecklingen, så att man ej skall få för stor anstormning vid läroverken. 

l°Se även Samhället, skolan och skolans inre arbete (Callewaert & Nilsson, 1977). 
^Svensk Lärartidning nr 22, juni, 1946. 
^Wigforss' skolmognadsprov (1946) innefattade ett personlighetsschema innehål
lande bl a sinnesvarseblivning, tal o ch språkutveckling, inlärning, minne, iakttagel
se mm. 
1 ̂  Statens psykologi sk-pedagogiska institut. 
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Motivationsfunktionen 

Även om mycket kretsar kring urvalsfunktionen och innehållet i betygen återfinns 
även många tankar kring betygens motiverande inverkan. Wigforss är medveten 
om både de positiva och de negativa verkningarna av skolbetyg och prov. Varken 
Wigforss eller skolutredningen såg något svårt motsatsförhållande mellan tävling 
och samarbete, utan framhöll i stället att tvärtom tävling var nyttigt och förenligt 
med samarbete. Skolutredningen (SOU 1945:45, s 18) säger följande beträffande 
motivationsfunktionen, "eggeisen i det dagliga skolarbetet": 

"I varje skola behöva lärjungarna sporras till arbete genom någon form av 
uppmuntran eller kritik Det kan icke heller i och för sig betecknas som 
olämpligt, att lärjungarna inbördes tävla om betyg. Alla slags prestationer på
verkas gynnsamt av tävlan, och att denna kan bli ett positivt element i de 
ungas fostran, även med hänsyn till dess etiska och sociala sida, visar icke 
minst vår tids idrottsliv....J själva tävlan kan inläggas ett moment av samar
bete och samling kring gemensamma uppgifter." (a. a. s 22) 

Motivationsfunktionen beskrivs av Wigforss som en väsentlig funktion. Han me
nar emellertid, att det inte är bra om eleverna i alltför hög grad intresserar sig för 
den inbördes graderingen i klassen. Tävlingsmomentet bör tillvaratas, men Wig
forss är medveten om att tävlan mellan kamrater ibland kan ta sig mindre önsk
värda former, och ser i och med införandet av relativa betyg med tillhörande 
standardprov möjligheter till en tävlan mellan klasser i stället för individer14: 

"Standardprovens tabeller ger möjlighet för en mera opersonlig form av tävlan. 
Den enskilde eleven blir intresserad för sitt framåtskridande längs standardska
lan, på vilken han kan avläsa sin ställning i förhållande till okända kamrater på 
samma klassnivå. Menden värdefullaste form av tävlan, som genom standard
tabellerna är möjlig, torde vara hela klassens tävlan med andra okända klasser." 
(a. a. s 91 ) 

Wigforss vill inrikta tävlandet till klassnivån för att undvika ogynnsamma effekter 
i tävlan klasskamrater emellan. I samma riktning pekar också den åtgärd som 
skolkommissionen föreslår, nämligen ett borttagande av den statistiska översikten 
i samband med terminsbetygen, samt förslaget om en minskad betygsättning under 
de första åren i skolan. I de inspektörsberättelser som ovan refererats skymtar 
också liknande tongångar bland de önskemål man framfört om betygsättningen. 
"Så lite väsen som möjligt angående betygsättningen" är ett önskemål från folk-
skoleinpektörerna. 

14lsling (1980) och Richardsson (1978) menar att man vid denna tidpunkt inte såg nå
gon motsättning mellan att samarbeta och att ändå kunna tävla me d varandra. Man hän
visar till Skolutredningen. 
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Informationsfunktionen 

I Wigforss' förslag till int agningsförfarande (s 10) ingår betygen som första ur-
valsgrund. Den andra urvalsgrundcn är rangordning inom klassen, i tredje hand 
kompletterad med lärarens omdöme om den sökandes studielämplighet. Bedöm
ningen skall göras i t ermer av fysiska och psykiska egenskaper som flit, uppfö
rande och ordning, anlag mm. Wigforss menar att betygen skall mäta kunskaper 
och färdigheter men är inte främmande för att komplettera dem med psykologiska 
variabler. Betygen skall ur informationssynpunkt dock hållas så "rena" som möj
ligt till kunskaper och färdigheter. 

Informationsfunktionen hos betygen betonas av Skolutredningen (SOU 1945:45) 
som den främsta uppgiften: 

"Betygens främsta uppgift är otvivelaktigt att sammanfatta skolans omdöme 
om lärjungarna till ledning såväl för skolan vid dess bedömande av deras möj
ligheter i det fortsatta skolarbetet som för lärjungarna och icke minst för deras 
målsmän (a. a. s 18) 

Betygen skall ge vägledning internt för skolans möjligheter till bedömning, samt 
också för föräldrar och elever. Informationsfunktionen är till största delen knuten 
till innehållet i betygen. Både Wigforss och de efterföljande utredningarna anser det 
viktigt att betygen kompletteras med andra former av meddelanden. Skolkommis-
sionen menar att meddelanden till hemmen bör ge "upplysning om framstegen 
under terminen på grundval av elevens tidigare prestationer." Man menar att varje 
elev oavsett sina förutsättningar, skall ha möjlighet att få ett positivt omdöme. 
Elever med svårigheter borde med detta förfaringssätt få bättre stimulans. 

Denna typ av bedömning benämnes långt senare för individrelaterad bedöm
ning ( t ex BU 73). Inga jämförelser med kamrater görs. Man ser hela tiden till 
vad eleven presterat tidigare och bedömer de ev framstegen utifrån detta. Med detta 
bedömningssätt sätter man informations- och motivationsfunktionen i högsätet. 
Skolkommissionen vill dock ej helt släppa den relativa betygsättningen, utan före
slår att man dessutom vid några tillfällen bör låta meddelandet till hemmen inne
hålla uppgifter om "den allmänna ställningen." Vid informationen skall elevens 
sociala status diskuteras. Förmåga att samarbeta och förmågan att arbeta självstän
digt skall vara en viktig del i informationen till föräldrarna. Skolkommissionen 
stöder det förslag till kompletterande omdömen som 1940 års skolutredning av
gett. 
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1940 års skolutredning anför följande beträffande personlighetsbedömingar: 

"Skälet till att de mer personligt färgade lärjungeomdömena avskaffats torde 
dock ligga i öppen dag. Ju noggrannare lärjungarnas förtjänster måste vägas 
mot varandra, för att aspiranter på platser och anställningar skola kunna vågas 
mot varandra, desto viktigare är det, att deras meriter grundas på likformig be
dömning. Fria personliga karakteristiker tillåta ingen exakt jämförelse. Skall 
en sådan ske, måste personligheten analyseras och varje särskild egenskap för 
sig mätas och uppskattas iförhållande till andra individers egenskaper. Denna 
uppskattning måste också så långt möjligt ske efter objektiva normer." (a. a. 
s 86) 

Skolutredningen sätter sin tilltro till den psykologiska forskningen härvidlag. Psy
kologins ställning var stark vid tidpunkten för Wigforss' utredning. Psykologiska 
laboratoriet i Uppsala var aktivt och samarbetade bland annat med Arbetsledarinsti-
tutet för att få fram urvalsmetoder (Isling, 1980). 

Skolkommissionen har som ovan nämnts stor tilltro till personlighetsbedöm
ningar. I sitt förslag vill man använda sig av både betyg, omdömen och psyko
logiska prov. Man föreslår bl a regelbunden testning med intelligenstest i slutet av 
lågstadiet och mellanstadiet. Genom riksdagsbeslut inrättas också SPPI år 1944 
(Richardsson, 1978). Kommissionen uttalar att "vid platsbrist måste detta om
döme bli den väsentliga grunden för urvalet bland de sökande." Det omdöme man 
uttalar sig om, innefattar "lärarnas personliga kännedom om elevernas individuella 
egenart." Intrycket blir att skolkommissionen försöker tona ned betygens ro ll vid 
urvalet till förmån för psykologiska variabler. Skolkommissionen framför också 
tankar om att minska betygsättningen i småskolan. 

När det gäller personlighetsbedömningar intar uppförande- och ordningsbetygen 
en intressant roll. Wigforss uttalar sig inte om dessa betyg men verkar förutsätta 
att de skall finnas kvar. Skolkommissionen uttalar att dessa betyg intar en särställ
ning som uttryck för skolans gillande eller ogillande av elevernas karaktärsegen
skaper: "De ha sedan gammalt varit och måste enligt vår mening alltjämt förbliva 
ett led i skolans disciplinerande och karaktärsfostrande verksamhet." Här ses dessa 
betyg som hjälp för läraren att kontrollera eleven. 

Intresset för personligheten som uttrycks i dessa utredningar är också intressant 
mot bakgrund av att man från arbetslivets sida under 1950-talet mer aktivt via W a 
SAF börjar uttrycka önskemål om vad skolans bedömingar bör innehålla (se t ex 
1957 års skolberedning.) Som tidigare framgått var näringslivet och även statliga 
myndigheter intresserade av personlighetsegenskaper vid urvalet till olika arbeten 
under 40-talet. Om man ser tillbaka på äldre tiders betygsättning, framgår att 
personlighetsegenskaper också betygsatts15 . När det gäller personlighetsegenska
per försvinner dessa så småningom för att ingå i speciella betyg i form av betyg i 
uppförande och flit, sedermera i ordning. 

*5SOU 1942:11, Bil. M (Carita Hassler- Göransson). 
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Kontroll och betyg 

Både Frits Wigforss' första utredning (SOU 1938:29) och Skolutredningen (SOU 
1945:45) tar upp kontrollfrågan i samband med betygsättningen. Kontrollfunktio
nen kommenteras av Skolutredningen på följande sätt: 

"Betygen får utan tvivel såväl inför högre skolmyndigheter som bland allmän
heten i viss utsträckning gälla såsom indicier på skolans och lärarens effektivi
tet(a. a. s 18) 

Utredningen fortsätter 

"Skärpt kontroll över betygen väcker gärna olust hos lärarna och uppfat
tas väl icke sällan som bevis på misstroende mot deras duglighet." (a. a. s 19) 

Av inspektörsberättelserna framgår också att frågan om kontrollen av betygsätt
ningen är central och skapar flera problem. Inspektörerna vill inte ta på sig arbetet 
med att upprätta statistik som underlag för att jämföra betyg. Man har för mycket 
arbete och hänvisar till överlärarna. Dessutom tycker man att betygsättningen 
kontrolleras på ett acceptabelt sätt bl a under hänvisning till de provisoriska anvis
ningarna från 1940. 

SÖ verkar inse att kontrollfrågan är problematisk. Det gäller att gå försiktigt 
fram. Man vill inte göra standardproven obligatoriska. I anvisningarna framgår att 
det är lärarens ensak att besluta om man vill använda sig av standardproven. SÖ:s 
ställning i kontrollfrågan framgår av det cirkulär som publiceras i facktidskriften 
Svensk Lärartidning (1944): 

"Prövningen verkställes av vederbörande lärare, och skolmyndigheten utövar 
ingen kontroll över dessa prov mer än som sker över skolarbetet i övrigt. De 
resultat, som erhållits vid prövningen, blir lärarens ensak att beakta och utnytt
ja vid betygsättning. Ju mindre allmän uppmärksamhet, som ägnas åt dessa 
prövningar, dess bättre." (a. a. s 454) 

Att SÖ har visst fog för sin försiktiga hållning framgår bl a av det remissvar som 
Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings styrelse (S.A.F.) lämnade till SÖ. 
Styrelsen pekar på att standardproven kan uppfattas som en kontroll av lärarna:16 

"Centralstyrelsen uttalar i detta sammanhang sin betänksamhet inför den före
slagna bestämmelsen om kontroll över lärarens betygsättning. De sakkunniga 
anför visserligen, att flera av standardproven är sådana, att resultatet i högre 
grad beror på elevernas naturliga begåvning än på den kunskapsmängd de under 
lärarens ledning inhämtat. En viss risk synes dock föreligga, att prövningsre
sultatet i de olika klassavdelningarna komma att jämföras och att betygsstatis
tiken inte endast kommer att ge upplysning om de olika klassernas betygsnivå 
utan även kunde anses ge ett värdeomdöme om lärarens arbete." 

^Svensk Lärartidning, årg. 6 1, 1942, nr 32 s 980 ff. 
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I Frits Wigforss' förslag till antagningsystem ville han skilja pâ kunskaper och 
färdigheter å ena sidan och personlighetsbedömningar â den andra. Bäda typerna av 
bedömningar skulle ske på ett vetenskapligt sätt. Kunskaper och färdighet» skulle 
bedömas säkrare med hjälp av standardiserade prov, där Wigforss ville förena en 
innehållslig koppling med en säkrare rangordning. För personlighetsbedömningar 
ville Wigforss ha hjälp av psykologin. Förutom detta kunde även Wigforss tänka 
sig lärares omdömen i form av studielämplighet, fysiska och psykiska egenskaper 
i form av ordning och uppförande, anlag, arbetsförmåga, arbetstakt m m. Allt detta 
sammantaget visar på den totalkontroll av eleven som olika instanser var beredda 
att medverka till. Som firamgått var betygen inte i detta sammanhang det enda kon
trollinstrumentet. 

Kontrollfunktionen framgår speciellt beträffande ordnings- och uppförande
betygen. Dessa betygs kvarvarande motiveras av 1957 års skolberedning med hän
visning till hjälp för lärarna i deras disciplinerande arbete. Ordnings- och 
uppförandebetygen är också ett hett diskussionsämne med avseende på avnämarnas 
krav på skolan. I den enkät som vänder sig till arbetsgivare (Rydberg, 1961) på 
uppdrag av 1957 års skolberedning, framgår att betygens roll vid anställningar är 
relativt stor, och att ordnings- och uppförandebetygen intar en särställning i (tet att 
de innefattar personlighetsfaktorer som man som arbetsgivare är intresserad av att 
känna till. Förutom ordnings- och uppförandebetygen vill arbetsgivarna i 
Rydbergs undersökning ha en utökad betygsättning av nya egenskaper i form av 
ett separat utlåtande. Som viktiga icke betygsatta egenskaper nämns kontakt- och 
samarbetsförmåga, uthållighet, envishet, energi, flit m m. 

DE RELATIVA BETYGEN I FOKUS FÖR MOTSÄTTNINGAR OCH SKILJE
LINJER 

Folkskollärare-Läroverkslärare 

När Wigforss kallas som utredare är det en grannlaga uppgift han står inför. På 
detta tyder bland annat oklarheten kring vem som skulle ansvara för utredningen. 
SÖ fick först uppdraget men blev efter "underdånig framställning" befriad från upp
draget.17 Kritiken mot valet av Wigforss och hans förslag till förändringar kom 
till uttryck bl a på följande sätt i en debatt i första kammaren, 1939:18 

17SOU 1938:29 s 7 ff. 
Debatt i första kammaren mellan Herr Ber gman och Herr Osca r Olsson angående 

proposition 101/1939 innefattande Frits Wigforss' förslag. 
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"Man kunde ju möjligen anse det motiverat ur opartiskhetens synpunkt att 
välja en utomstående, som vore fullkomligt obunden åt båda hållen, men man 
visste i detta fall att den utredningsman, som utsågs, var en mycket bestämd 
motståndare till inträdesproven. Det är alldeles uppenbart, att statsrådet, när han 
tillkallade honom redan påförhand hade bestämt sig för att göra vad han kunde 
för att få bort inträdesproven. Han tog ställning på förhand, det kan nog inte 
förnekas. Vår nuvarande ecklesiastikminister har säkerligen utsikt att bli popu
lär på detta slags människovänlighet. Han har förut varit de kuggade studenter
nas sista hopp, och nu går han ned till grunden och vill öppna vägen för små
pojkarna att komma in i läroverken utan inträdesprövning." (Herr Bergman, i 
debatt i första kammaren, 1939 ) 

Reformen fick alltså redan i inledningen en politisk överton. Mänga befarade ock
så en sänkt kunskapsstandard, bl a Skolöverstyrelsen. Man ansåg att villkoren för 
inträde "satts väl lågt" av den sakkunnige. I och med att folkskolebetygen blev in
dragna i urvalsprocessen accentuerades frågan om kontrollen av urvalet. Före Wig-
forss hade läroverken stått för urvalet, bestämt urvalet med ledning av resultaten på 
inträdesproven. I och med Wigforss' förslag kom ansvaret att utjämnas. Visserli
gen var läroverkssidan i majoritet i de intagningsnämnder som inrättades, men i 
och med att i stort sett 90 % kom att tas in direkt via sina betyg, var det av folk
skolans lärare satta betyg som så småningom blev det som avgjorde urvalet Detta 
framgår av den uppföljning som SÖ gjort angående effekten av de nya antagnings-
procedurerna19. 

Huvudskiljelinjen mellan lärargrupperna på betygsområdet, gällde arten av be
tygssystem. Inom folkskolan accepterade man ganska snabbt det relativa betygs
systemet i "kampen" mot läroverkssidan. Även om läroverken accepterar det nya 
urvalsförfarandet ställs problemet på sin spets, när det relativa betygssystemet 
skall införas även i läroverken. Inom läroverken är absoluta (målrelaterade) betyg 
fast förankrade. SÖ ställer sig också tveksam till att överföra det relativa betygs
systemet till läroverken. Det krävs många utredningar, remissförfaranden och 
kompromisser, innan läroverken accepterar det relativa betygssystemet 

Folkskolebetygen kom också att användas som slagträ i debatten, om man 
skulle gå fyra eller sex år i folkskolan för inträde i realskolan. Folkskollärarna för
ordade en längre folkskoletid, med ett urval från klass sex, medan läroverkslärama 
förordade en kortare tid i folkskolan med urval efter klass fyra. Genom att hävda 
folkskolebetygens fördelar och nackdelarna med inträdesproven, försökte folkskol
lärarna stärka folkskolans ställning, medan läroverkslärarna uttryckte betänklighe
ter mot den förvirring som enligt deras förmenande rådde på betygsättningsområ-
det Debatten kan studeras i fackpressen för respektive lärarkår.2® 

I en artikel i Svensk Lärartidning21 (1946) uttalar sig folkskolans lärare i en 
proklamation för bottenskoleideén med avgång från årskurs 6. Man framför ideén 

^Skolöverstyrelsens yttrande till Kungl. Maj:t 1 943, ( SD nr 6 2/ 1943) 
^Folkskollärarnas organ Svensk Lärartidning sam t läroverksläramas organ Tidning 
för Sveriges Läroverk. Se vidare bil. 4 och 5. 
211946, årg. 65, nr 15 s 378-380. 

32 



om en treårig realskola som läroverkslärarna motsätter sig. Läroverkslärarna vill 
ha kvar fyra resp. femärig realskola. Läroverkslärarna polemiserar i några artiklar 
under rubriken " Stormvarning på bottenskolefronten" och rubriken "Folkskolans 
lärare kräva 6-årig Folkskola" i Tidning för Sveriges läroverk.22 

Polemiken gällde inte bara anknytningen folkskola- realskola utan också kun
skapsstandard och intelligens där läroverkssidan, liksom tidigare också SÖ, häv
dade risken för en genomgående sänkning på dessa områden. I tidningen Folksko
lan-S vensk Lärartidning (1954) konstaterar folkskollärarna23 att debatten mellan 
folkskolan och läroverken fått "slagordskaraktär", och att debatten blivit förvir
rande. Betygsnivå blandas ihop med betygsskala, vitsordens normalfördelning har 
av många uppfattats som gällande i den enskilda klassen och betygsinflationen 
har av läroverken beskrivits som uttryck för oriktig betygsättning och som efter
gift för föräldratryck. 

SÖ får gå en svår balansgång för att inte förvärra konflikten. I samband med re
missbehandlingen av Wigforss' förslag och även vid remissbehandlingen av Skol
utredningen och Skolkommissionen måste man i början uppfatta SO: s agerande 
som ett ställningstagande för läroverkssidan. Reservationer fanns inom SÖ mot 
Wigforss' idéer om den glidande betygsskalan. När det gällde kunskapsnivån ställ
de man sig också på "läroverkssidan" genom att hävda att det fanns risk för stan
dardsänkning med Wigforss' betygsförslag. I samband med förslaget om intag-
ningsnämnder framgår det att det viktigaste argumentet för SÖ var att intagnings-
nämnderna skulle bestå av representanter för folkskolan och läroverket och att mai 
hade förhoppningar om att detta förfaringssätt kunde bidra till att öka samarbetet 
mellan de båda skolformerna. 

I och med att folkskolebetygen så småningom accepteras som urvalsinstru-
ment, inser man på folkskolesidan att man också, även om statusen höjts, fått ett 
stort ansvar på sina axlar. Kritiken mot folkskolebetygen och folkskollärarkårcn 
från läroverksidan bemöts i folkskollärarnas fackorgan Folkskolan-Svensk Lärar
tidning24 (1953). Man skriver om den tilltagande betygshetsen som varit intensiv, 
och den myckna kritik som lagts fram mot antagningsssystemet: 

"De exempel på orimlig betygsgivning i folkskolan som återfinns i kritiken av 
intagningsproceduren visar endast, att det nu år folkskollärarna, medan det un
der inträdesprovens tid var läroverkslärarna, som göres ansvariga för de brister 
som förefinnes..." (a. a. s 145) 

Artikeln tar också upp erfarenheter från England som påpekar intelligenstestens 
osäkerhet som urvalsinstrument. Lärarna uppmanas skydda sig själva genom att 
ändå använda intelligenstest: 

22Läroverkslärarnas Tidning, 1940, Nr 7. 
23 Folkskolan-S vensk Lärartidning, ârg. 8, juli- aug, 1954. 
24Folkskolai-Svensk Lärartidning, årg.7, juli- aug. 1953. Artikel " Tillträde till högre 
utbildning." 

33 



"Then when an angry parent comes along you will, amongst your collection of 
imponderables, at least have something concrete to throw at him. And you 
will need it." (a. a. s 146) 

I överförd bemärkelse kan ovanstående resonemang tänkas belysa förhållanden på 
betygsområdet i Sverige. Även om folkskolans lärare vet att betygen har många 
brister, kan det vara värt att ändå ha kvar dem som något konkret att visa föräldrar 
och kritiker. Dessutom kan man, som skolkommissionen redan gjort, avkräva kri
tikerna ett bättre alternativ. Fackorganet Folkskolan ger uttryck för att kritiken 
som riktats mot folkskolan från läroverkshåll i många fall är oberättigad. Folk
skollärarna har, i och med att folkskolebetygen blivit viktiga, hamnat i samma 
försvarsställning som läroveikslärama, när inträdesproven var nyckeln till inträde. 

Personlighetsbedömningar - kunskaper och färdigheter 

Om man ser tillbaka på äldre tiders betygsättning, framgår det att personlighets
egenskaper betygsattes.25 Före 1800-talet var det ofta fråga om intyg som angav 
elevens svaga och starka sidor t ex "flitig men trögminter, oböjelig till boken, har 
lätt fattningsgåva, är flitig och sedlig. " Johansson (1989) pekar på att naturgåvor 
som flit, gott förstånd, lättja och gott eller svagt minne bedömdes vid de kontrol
ler som utövades av kyrkan vid husförhören där man fick "betyg" i form av läs-
märken. Betygsättningen av liknande personlighetsegenskaper försvinner så små
ningom för att ingå i speciella betyg i uppförande, flit och sedermera i ordning. 
(SOU 1942:11, Bil. M). En stor tilltro kan märkas till psykologin och de alltmer 
förfinade testmetoder som utvecklats i USA, England och Frankrike26. SÖ vill i 
utredningarna kring gymnasiets betygssystem också bredda urvalsgrunderna och 
försöka få fram antagningsinstrument som mäter studielämplighet. Wigforss' 
förslag till antagningsförfarande vittnar också om att man kunde tänka sig att 
"betygsätta" både kunskaper, färdigheter och personlighetsegenskaper. Som tidiga
re framgått framför 1940 års skolutredning, till skillnad från 1946 års skolkorn-
mission, betänkligheter mot användningen av bedömningsgrunder som innehåller 
subjektiva omdömen. Dessa saknar ofta objektivitet och jämföibarhet. 

1946 års skolkommission kunde även, som tidigare redovisats, tänka sig att 
använda personliga omdömen i urvalssammanhang. 1960 års gymnasieutredning 
(SOU 1963:42) konstaterade emellertid att betygen skall informera om "ådagalagda 
prestationer: " 

25Se t ex Hassler-Göransson, Bilaga M i SOU 1942:11, Marklund (1980), Flodby 
(1957) och Johansson (1989). 
2*Se t ex Isling (1980) och Gustafsson & Marton (Kapitlet av Torsten Husén). 
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" Även om betygen som objektiva prestationsmått har ett betydande prognos-
värde t exför fortsatta studier, innebär detta, att man vid själva betygsättningen 
endast skall beakta under föreskriven tid ådagalagda prestationer utan alla hän
syn till förmodad men i studieprestationer inte dokumenterad lämplighet för 
fortsatta studier. Dylika mått på lämplighet erhålles bäst genom separata be
dömningar och vid undersökningar med psykologiska metoder." (a. a. s 568) 

Under 1940-talet hade en stor "testindustri" vuxit fram för urval till olika arbeten 
både inom offentlig och privat verksamhet. Psykologiska laboratoriet i Uppsala 
var aktivt och samarbetade bland annat med Arbetsledarinstitutet för att fä fram 
urvalsmetoder där personligheten kunde speglas (Isling, 1980). I samband med 
1957 års skolberedning uttrycker arbetsgivarna i en enkät att det föreligger statica 
önskemål om att skolan bör ge differentierade bedömningar av ordning och uppfö
rande, samt även att skolan bör lämna uppgifter om andra egenskaper som flit, 
arbetsförmåga, samarbetsförmåga och noggrannhet. Skolberedningen (SOU 1961: 
30) är dock tveksam till huruvida skolan skall ge upplysningar härvidlag: 

"Forskningen på området antyder att egenskaper och beteenden av denna typ i 
betydande omfattning är situationsbundna och inte särskilt stabila under längre 
tid." (a. a. s 595) 

Vidare fortsätter man: 

"Man kan sålunda i hög grad ifrågasätta om skolan överhuvudtaget bör avge 
bedömningar på detta område, i synnerhet om dessa bedömningar komner att 
följa eleven under åtskilliga år framåt och påverka exempelvis hans möjligheter 
att få anställningar efter avslutad skolgång." (a. a. s 595) 

Uppförande- och ordningsbetygen diskuterades flitigt i lärarpressen under 1940-
och 1950-talen. I en artikel 194327 konstateras att ordnings- och uppförandebety
gen " i praktiken visat sig vara rentav de allra viktigaste". Ett mindre gott vitsord i 
dessa ämnen lägger stora hinder för elevens framtid. Det är emellertid svårt att sätta 
betyg i ordning och uppförande. Man konstaterar att kunskaper och färdigheter 
"jämförelsevis lätt mätas samt betygsättas" medan ordnings- och uppförandebety
gen är svårare att handskas med. Samma fackorgan konstaterar 1956:28 "Värst är 
det förstås att sätta betyg i ordning och uppförande, och allra mest besvärligt att 
sätta dessa betyg för de elever som skall sluta skolan." Man sätter också fråge
tecken för huruvida skolan bör ge upplysning om ordning och uppförande, speci
ellt i slutbetyget. Som skäl anges att man med ordning och uppförande i skolan 
kan avse andra saker, än vad man som arbetsgivare är intresserad av. 

^Svensk Lärartidning, 1943, 18 sept. 
^Folkskolan-Svensk Lärartidning, sept. 1956. Artikel av folkskollärare Nils Gus
tavsson, Stockholm. 
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Motsatta åsikter angående uppförande och ordningsbetygen speglas samma är i en 
debatt i folkskollärarnas facktidskrift.29 Som svar pä föregående skribents ifråga
sättande av om skolan överhuvudtaget bör ge betyg i ordning och uppförande, an
förs att: 

"... jag s kulle anse det för en mycket stor olycka för svensk skola, om hans 
förslag går i genom. I uppförandebetyget finns latent ett medel till förbättrande 
av den nuvarande nästan hopplösa situationen på disciplinfronten, bara vi an
vänder det rätt. Att slopa uppförandebetyget, det är att kapitulera inför tygel-
lösheten, att vägra att ta vår del av ansvaret för utvecklingen. Jag hoppas, att 
jag åtminstone under de år, som åter tår av min lärargärning, ska slippa fä be
vittna, hur Sveriges lärare med öppna ögon slänger yxan i sjön." (a. a. s 186 
ff) 

Debatten huruvida man skall behålla ordnings- och uppförandebetygen leder till att 
SÖ inrättar försöksversamhet med slopande av ordnings- och uppförandebetyg. 
1960 ärs gymnasieutredning hänvisar till dessa lyckade försök när man bland öv
riga betygsförslag föreslår ett slopande av dessa betyg år 1963. Vid remissbehand
lingen av förslaget får man stöd av bl a LO, TCO, LR, SECO och Målsmännens 
riksförbund, vilket leder till att förslaget om slopande av ordnings- och uppföran
debetyg i gymnasiet blir verklighet år 1964. 

Absoluta betyg - relativa betyg - målrelaterade betyg 

Äldre tiders betygsättning kan karaktärisers som absolut. Detta framgår av den ge
nomgång av äldre tiders betygsättning som Carita Hassler-Göransson gör inom de 
betygssakkunnigas utredning (SOU 1942:11, bil. M). Henrysson & Wedman 
(1982) konstaterar att gränserna ofta är flytande mellan olika betygssystem och att 
benämningarna används på olika sätt i den allmänna debatten, vilket ytterligare 
ökar förvirringen inom området30. De äldsta beteckningarna tycks vara absoluta 
och relativa betyg. Henrysson och Wedman (1982) gör ett försök till definition av 
absolut betygsättning : 

"En absolut betygsättning innebär att vart och ett av de olika betygsstegen är 
bundna vid vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip oberoende 
av hur många eller vilka elever som har dessa kunskaper och färdigheter." (a. 
a. s 52) 

Författarna anger tre olika vägar för att ange prestationer motsvarande betyg med 
absolut innebörd: 

Folkskolan-Svensk Lärartidning, okt- nov,1956. 
Sö:s arbetsgrupps (1970, s 176) uttalande om att " sk illnaden mellan relativ och 

absolut betygsättning, mellan grupprelaterade och målrelaterade betyg i realiteten mest 
är av psykologisk art...". 
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"Det första är att själva betygsbenämningarna får absolut innebörd genom den 
språkliga formuleringen och hur den upplevs och används. Det andra är att ett 
visst betygsvärde motsvarar inhämtande av en viss kurs. Det tredje är att mi
nimikraven för att få ett visst betyg anges t ex genom att förtecknas, preciseras 
och konkretiseras eventuellt genom medverkan av prov." (a. a. s 52) 

Som tidigare redogjorts för står Wigforss för den "klassiska" definitionen av relativ 
betygsättning. Wigforss använder dock inte benämningen "relativa betyg". Odet 
"relativ" är en senare benämning. I Skolberedningen (s 581 ff) beskrivs s k relativa 
betyg som "en gradering i förhällande till medelprestationen i den normgrupp till 
vilken jämförelse skall göras." Man uttrycker att "betygen är relativa mått i 
förhållande till medelprestationen." Henrysson & Wedman (1982, s 57) samt SÖ 
(1971, s 157 ff) menar att "relativ" syftar på att betygsskalan bygg» på en iakt
tagen fördelning, rangordning, av en stor grupp elever. Skalan sägs vara relativ i 
förhållande till gruppen. Relativ betygsättning kan också benämnas grupp- eller 
normrelaterad betygsättning.31 

I den tidiga kritiken av de relativa betygen32 höjdes röster för att de relativa 
betygen sattes oberoende av kunskapsnivån och att de relativa betygen endast tog 
hänsyn till rangordningen.33 Rangordning är naturligtvis en viktig princip för den 
relativa betygsskalan, men i Wigforss' ambitioner fanns även en koppling även 
till innehållet med utgångspunkt i kursplaner i ämnena matematik och svenska. 
Att Wigforss i sina grundantaganden verkligen var införstådd med innehållet, fram
går av de synpunkter frän matematiker, som på senare tid "upptäckt" Wigforss' 
tidiga standardprov i räkning.34 Man betecknar proven som "geniala för sin tid", i 
det att Wigforss kunnat förena tanken om rangordning med ett innehållsligt, diag
nostiskt tänkande. 

Kunskapsprövning definieras enligt Wigforss (1939) som ett kombinerat kun
skaps- och begåvningsprov. Till denna kategori räknar Wigforss de standardprov 
som han t idigare utarbetat och är i färd med att utarbeta. Han framhåller det diag
nostiska syftet att fastslå kunskapsstrukturen. Med ledning av den kan man plan
lägga och individualisera sin undervisning. Här placeras inte mätningen av presta
tionsförmågan i förgrunden: 

"Kunskapsprövningens väsentligaste uppgift är att ge en Idar överblick av ele
vernas kunskaper såväl i kvantitativt, som kvalitativt hänseende." (a. a. s 8) 

31Se Henrysson & Wedman (1982) samt SÖ (1971). 
32Jfr den sammanfattning som Henrysson & Wedman (1982) gör av Sö:s (1970) 
rapport, som förordar en övergång till en mälrelaterad betygsättning och i huvudsak 
kritiserar de relativa betygen. 
33Se 1960 års gymnasieutredning (SOU 1963:42) där man beskriver nackdelarna med 
den relativa betygsättningen. 
3*Se t ex Unenge & Johansson (1984). Tvä artiklar i matematiktidskriften Nämnaren. 
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Wigforss skrev en rad vetenskapliga artiklar i matematik, som framför allt har 
publicerats i Rostad Elevförbunds årsskrifter.35 Wigforss var inte först i Sverige 
med konstruktion av standardprov. Andersson (1986) visar att det redan på 1920-
talet fanns s k objektiva mätinstrument för mätning av rättstavningsförmågan36. 
Vid själva konstruktionen av standardprov, bildar kursplanerna i de ämnen där stan
dardprov skall konstrueras, utgångspunkten för konstruktion av provuppgifter, 
vilket kan sägas garantera en innehållslig koppling. I Wigforss (1939), beskrivs 
standardiseringen i detalj, liksom det fortsatta arbetet med konstruktion av stan-
dardprov beskrivs av Husén (1956). 

Henrysson & Wedman (1982) menar att termen målrelaterad betygsättning av 
många anses vara en "modernare term för absoluta betyg eller en art av absoluta 
betyg." 

" Utgångspunkten för målrelaterad betygsättning är att de mål, som anges i lä
roplanen och andra relevanta källor, preciseras på ett så konkret och klargörande 
sätt att berörda lärare och elever får veta vilka kunskaper, färdigheter, principer, 
tillämpningar m m som ingår i kursen. " (a. a. s 54) 

Vidare fortsätta- de: 

"För den målrelaterade betygsättningen t ex enligt SÖ: s arbetsgrupp för betygs
frågor (1970) skall dessutom anges vad och hur mycket av den definierade kur
sen, som motsvarar prestationerna för vart och ett av de olika betygsste
gen Målrelaterade betyg sätts utifrån de mål och krav som ställs för en 
viss kurs och talar om att eleven nått en viss föreskriven kunskaps- och färdig
hetsnivå. " (a. a. s 54) 

Av tidigare redovisning framgår att polemiken om vilket system som var att före
dra funnits sedan Wigforss' förslag om införande av ett relativt betygssystem i 
folkskolan. Polemiken fortsätter i och med utredningarna som SÖ påbörjar på 
1950-talet Fördelar och nackdelar diskuteras och man värjer sig i det längsta inom 
läroverken mot det relativa betygssystemet. I en artikel i Tidning för Sveriges 
läroverk (1956) diskuteras ett eventuellt nytt betygssystem under rubriken "Var
ning för normalfördelade betyg i läroverken."37 Författaren vänder sig emot över
förandet av folkskolans betygsättning enligt den Gausska fördelningskurvan. 
Artikelförfattaren pekar på att man teoretiskt kan konstruera standardprov som ger 
nästan vilken önskad fördelning som helst Normalfördelningen av betygen i folk
skolan skall ses som en konvention.38 

3 5 Se t ex Rostad Elevförbunds årsskrift nr 3 4 där bl a en artikel lyder: "Kan betyget i 
räkning givas objektiv betydelse " (s 142 ff). 
3 6 R ätts tavning spr o v konstruerade av Carita H assler-Göransson. Internationellt publi
cerades det första standardprovet av en amerikan Rice (1897). 
3 7Artikel av Lennart Forssblad s 727 ff. 
38Jfr Liedmans (1983) uttalande om normalkurvan som "naturlag" under avsnittet Re la
tiva betyg som idé. 
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1960 års gymnasieutredning (SOU 1963:42) behandlar absolut och relativ betyg
sättning. Fördelarna beskrivs : 

"Den relativa betygsättningens fördelar består i första hand i att den möjliggör 
den jämförbarhet i fråga om betygsskala, som visar sig svår eller nästan omöj
lig att uppnå med absolut betygsättning. Härtill verkar den inte lika starkt bin
dande på undervisningens innehåll." (a. a. s 570) 

Nackdelarna som beskrivs är följande: 

"Den första består i att det av de angivna betygen inte omedelbart framgår om 
prestationer är godtagbara eller ej...Den andra nackdelen består i att metoden 
förutsätter att vissa statistiska principer förstås och tillämpas av de betygsät
tande lärarna(a. a. a 570) 

Henrysson & Wedman (1982) gör en internationell jämförelse utifrån den svenska 
debatten för att klargöra begreppen: 

"Den internationella forskningslitteraturen på området är ytterst sparsam. Där 
skiljer man ofta mellan absolut och relativ mätning och betygsättning. Besläk
tad med denna uppdelning är distinktionen mellan kriterierelaterad och norm-
relaterad mätning. Hur man skall fastställa kraven för godkänt i ett absolut 
system behandlas särskilt i USA i den pågående debatten om prov, som mäter 
minimikompetens (Rowley, 1982). Denna visar att utrymmet är stort för sub
jektiva värderingar och godtyckliga överväganden vid absolut betygsättning och 
att några enkla tekniska lösningar inte finns." (a. a. s 51) 

Den normrelaterade mätningen som är basen för de relativa betygen har utvecklats 
tidsmässigt tidigare än den kriterierelaterade mätningen. Bl a Cronbach (1957) har 
beskrivit den teoretiska basen för denna typ av mätning. Kriterierelaterad mätning 
är av senare datum och beskrivs bl a av Hambleton (1990)39. Som startpunkt för 
teoribildningen kring denna typ av mätningar räknas, enligt Hambleton, ett bidrag 
i American Psychologist (Glaser, 1963).40 Termen nämns för första gången av 
Glaser & Klaus (1962)41 Även om den teoretiska basen för kriterierelaterade mät
ningar har utvecklats sedan år 1963, förefaller problemen långt ifrån lösta när det 
gäller att fastställa kravgränser för de kriterierelaterade mätningarna.42 

•^Kapitel av Ronald K. Hambleton i Gutkin, T. B. & Reynolds, C. R. (Eds.). (1990). 
The Handbook of School Psychology. New York:Wiley. 
40Glaser (1963). 
41 Glaser & Klaus (1962). 
42Se t ex fotnot 41, Hambleton & Jurgensen (1990), Hambleton & Rogers (1988) och 
Wedman (1972). 
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Informationen om de relativa betygen 

Det grunddokument som gär igen i alla anvisningar som ges ut av SÖ, och även i 
undervisningsplanen (U55), samt i övriga läroplaner under tidsperioden, är Wig-
forss' och övriga betygssakkunnigas provisoriska betygsanvisningar från 193943 

för folkskolan (se figur 1, s 20 under Kronologisk beskrivning). SÖ utfärdar de 
officiella provisoriska bestämmelserna 1940.44 Det dröjer dock till 1943 innan de 
betygssakkunniga färdigställt de standardprov som är nödvändiga instrument för att 
kunna realisera intentionerna i anvisningarna. Året därefter utfördas också anvis
ningar till dessa standardprov.45 De provisoriska anvisningarna förblir ograverade, 
kompletterade med anvisningarna till standardpioven fram till 1950, dä SÖ utfärdar 
definitiva anvisningar för folkskolans betygsättning.46 1950 års bestämmelser 
innehåller, förutom bestämmelserna frän 1940, även anvisningarna för stan
dardproven från 1943 samt också anvisningar för betygsättningen i ordning och 
uppförande. 1955 sammanfattas anvisningarna i undervisningsplanen för folksko
lan (U 55.)47 Dessa anvisningar kom också att gälla i enhetsskolan fram till 
1962, då anvisningar för betygsättningen skrivs in i den nya läroplanen för grund
skolan, LGR 6248, samt även i den reviderade läroplanen 1969.49 Redan 1957 
hade SÖ gett ut anvisningar för betygsättningen i enhetsskolan.50 För gymnasiets 
del skrivs betygsbestämmelserna in i läroplanen 1965 (LGY 70).51 SÖ:s gemen
samma anvisningar för både grundskolan, fackskolan och gymnasiet ges ut 
1969.52 De relativa betygen omfattar slutligen också de yrkesinriktade linjernas 
allmänna och yrkesinriktade ämnen 1971. 

Wigforss hävdade att för att de nya tankarna kring betyg och standardprov skul
le få genomslagskraft, måste dels undervisning ske vid lärarutbildningsanstaltema, 
dels också kontrollen kring betygsättningen ses över. Han konstaterade att en offi
ciell vägledning behövdes, samt att man via inspektörer måste se till att betygsätt-
ningsprincipema efterlevdes. 

Ur Wigforss' synvikel var målet med anvisningarna att försöka åstadkomma en 
homogenisering, likriktning, av folkskolans betygsättning för att göra betygen 
trovärdiga vid urvalet till realskolan. De undersökningar Wigforss utförde visade 
att jämförbarheten mellan betygen t ex mellan landsbygd och stad var under all kri
tik. Man tenderade att ge genomgående högre betyg på landsbygden. En andra ten-

43SOU 1942:11, bil A. 
44Protokoll från möte pä SÖ (14 febr., 1940) 
45Protokoll SÖ, 25 febr. 1944. Införs i ASÖ. 
46Protokoll SÖ, 31 jan. 1950. Införs i ASÖ. 
47U 55 s 20-25. 
48LGR 62 sid 89-95. 
4^LGR 69 under rubriken Utvärdering samt s 100-104. 
50ASÖ 1957:19 
51LGY 70 s 54-63 och s 60-64. 

Betygsättningen i grundskola, fackskola, gymnasium. Anvisningar utgivna av 
Skolöverstyrelsen, 1969. 
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dens som konstaterades var, att även om man hade samma medelvärden i betygs
skalan, sä utnyttjade man betygsskalan mycket olika. En del använde hela skalan, 
medan andra drog ihop skalan mot mittenbetyget Ett genomgående drag var också 
att lärarna alltefter som eleverna blev uppflyttade till högre årskurs höjde medel
betygen, Denna effekt kallar Wigforss betygsglidning. 

Inom SÖ, som utfärdade anvisningarna 1940, gav förslaget om att försöka 
stävja betygslidningen upphov till diskussion. Med hänvisning till den glidande 
betygsskalan som motivationsfaktor för eleverna reserverade sig två av undervis
ningsråden inom SÖ mot Wigforss' förslag.53 De betygssakkunnigas förslag be
fanns dock ha majoritet inom SÖ. Opposition fanns, som tidigare nämnts, inte 
bara beträffande den glidande betygsskalan utan oc kså mot Wigforss' förslag till 
antagningsförfarande. 

I det uppföljningsarbete som SÖ gjorde beträffande de olika urvalsreglerna54 

berörs betygsglidningen relativt ytligt. SÖ:s uppföljning kretsar runt urvalsbe
stämmelserna och frågorna om lärjungetillströmningen. När det gäller betygsglid
ningen konstaterar man, efter att ha gjort undersökningar beträffande medelvärden i 
klass fyra och klass sex åren 1940-1942, en tendens till höjning av medelbetygen 
per ämne i klass fyra och klass sex. Samtidigt konstateras en viss utjämning mel
lan betygsnivåerna i de båda anknytningsklassema: 

"Den glidande betygsskalan, som enligt överstyrelsens anvisningar bör undvik 
kas, dröjer tydligen alltjämt kvar på sina håll men användes, av ovanstående 
siffror att döma i något minskad omfattning. " (a. a. s 28) 

Man sätter sin tillit till att de kommande standardproven skall bidra till ytterligare 
minskning av betygsglidningen. I anvisningarna för folkskolans betygsättning 
(SÖ, 1950) formuleras önskvärdheten av att få bort betygsglidningen på följande 
sätt: 

"De nu givna anvisningarna angående betygsgradernas innebörd böra, teoretiskt 
sett, gälla för alla klass- stadier. Den så kallade "glidande betygsskalan" medi 
genomsnitt högre betyg i de högre klasserna än i de lägre bör alltså undvikas/' 
(a. a. s 4) 

Betygsglidningen som problem tycks dock finnas kvar långt senare. 1957 års sfcol-
berednining55 gör en probleminventering av folkskolans, realskolans och enhets
skolans (försöksskolans) betygsättning. Det konstateras att de relativa principerna 
inte har förverkligats till fullo. En viss betygsglidning förekommer fortfarande. 
Betygen i orienteringsämnen följer t ex i mindre grad de angivna procentfördel
ningarna. Lärarna finner det svårt att samtidigt följa de angivna bestämmelserna 
om betygens fördelning och bestämmelserna för kvarsittning och uppflyttning. De 

^Protokoll från möte inom SÖ ( 14 febr. 1940). Undervisningsråden Weijne och Eng-
vall reserverade sig mot Wigforss' förslag. 
54Se fotnot 19 
55SOU 1961: 30 
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förra bestämmelserna hänför sig till grundtanken att betygen är uttryck för relativa 
graderingar, medan de senare är ett slags absoluta, kvalitativa mått. 

Vid reformeringen av läroverkens betygsättning är också den glidande betygs
skalan uppe till diskussion. I de allmänna anvisningarna som de betygssakkun
niga56 författat, betonas likformigheten. Likformighet vill man åstadkomma bl a 
genom att försöka få bort den glidande betygsskalan. Den upplevda nackdelen ur 
motivationssynpunkt härvidlag menar man uppvägs av möjligheten till ett mer 
jämförbart betygssystem. En mer "rörlig" betygsättning både uppåt och nedåt på 
betygsskalan, gör betygen mer sporrande än den "automatik" som kännetecknar 
den glidande betygsskalan. 

Gymnasieutredningen57 vill starkt markera vikten av detta genom att i s itt 
förslag uttryckligen skriva fram att "betygsglidningen ej får förekomma." Detta 
betonas också i de betygsanvisningar som SÖ publicerar 1969. 

Det verkar som om t o m folkskollärarkåren har svårt att acceptera att betygs
glidning ej får förekomma. I en ledarartikel i fackorganet Folkskolan-Svensk 
Lärartidning (1949)58 konstateras beträffande den glidande betygsskalan: 

"Många för att inte säga de flesta av landets lärare torde nog med en viss rätt 
anse, att en glidande betygsskala har vissa psykologiska fördelar. För många 
elever är en så småningom skeende höjning av betygen ett motiv som lärarna 
inte gärna vill undvara. Det är därför sannolikt att en kompromiss mellan gli
dande och fast betygsskala uppstår. Skalan från Ba och nedåt kommer att bli 
fast, under det att man fr. o. m. AB och uppåt kommer att tillämpa en viss 
glidning genom klasserna." (a. a. s 210) 

Man konstaterar i artikeln att ur teknisk synvinkel kan systemet göras ännu full
komligare. "Men intagningsproblemet är inte längre i huvudsak en teknisk utan 
har främst blivit en socialpsykologisk fråga. " Lärarna i folkskolan är utsatta för 
påtryckningar från åtminstone två håll: 

" Å ena sidan kommer naturligtvis elevernas föräldrar att söka utverka så goda 
betyg som möjligt åt sina barn. Det är självfallet en fullt legitim strävan, men 
den kommer i många fall att försätta läraren i en obehaglig ställning. Även om 
han vill vara objektiv är han av erfarenhet medveten om sin betygsgivnings 
subjektivitet, och detta gör honom lyhörd för anspråk från föräldrarnas sida. 
Man kan också förutsätta att åtskilligt klander kommer att riktas mot folksko
lan från läroverken. En mottagande skola är alltid benägen att rikta kritik mot 
den avlämnande." (a. a. s 209) 

Folkskollärarna avvisar också starkt de försök som gjorts i en del kommuner med 
tvångsnormering genom att göra standardproven obligatoriska: 

56SÖ:s utredning med ordf. P. E. Mårtens och bl a Frits Wigforss som adjungerad. 
57SOU 1963:42. 
58Ledarartikel "Betygsättningen i folkskolan s 209-211, aug.- sept. 1949. 
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"Men alla tendenser att göra proven helt eller maskerat obligatoriska bör avvi
sas. De skall vara låraren till hjälp och till någon mån till skydd, men inte en 
kontrollapparat för skolmyndigheterna." ( a. a. s 210) 

Den glidande betygsskalan behandlas i en undersökning som publiceras i Folk-
skolan-Svende lärartidning (Dahlqvist, 1950)59 med titeln "Olikheter och brister i 
folkskollärarnas betygsättning." I lärarenkäten fokuseras bristerna i folkskol
lärarnas betygsättning på följande områden; betygsstandarden, den glidande betygs
skalan, betygens spridning, innehållet i det ämne i vilket vitsord utdelas samt 
olika betygsskalor i olika ämnen ( a. a. s 125). Av analysen beträffande betygs
standarden framgår att den genomsnittliga betygsnivån i årskurs fyra, fem och sex 
är konstant för både pojkar och flickor. Betygssummorna härör från nio ämnen och 
är tagna ur ansökningshandlingar för inträde till realskola vårterminerna 1943, 
1946 och 1949. Författaren konstaterar: 

"Tillkomsten av standardprov som hjälpmedel vid betygssättningen och infö
randet av prövningsfri intagning vid läroverk medförde alltså ingen ändring av 
betygsnivån." (a. a. s 125) 

Författaren konstaterar beträffande betygsglidningen: 

" Icke blott den genomsnittliga betygssumman för sju ämnen ökar från fjärde 
till sjätte klass. Av en analys av göteborgsmaterialet framgår, att även varje 
enskilt ämnes medelvärde stiger" (a. a. s 128) 

I alla betygsstudier har flickorna högre medelbetyg än pojkarna. " Skillnaderna är 
så stora, att de är statistiskt säkerställda eller signifikanta, d v s de beror ej på 
slumpen" (a. a. s 127). I sjätte klass har medelbetyget stigit trots att elevmateria
let försämrats genom elevernas övergång till läroverk från fjärde och femte klass. I 
landsbygdens pojkklasser är medelvärdet för högt. Liksom medelbetyget ökar ock
så betygens spridning från en klass till närmast högre. Ökningen från fjärde till 
sjätte klass är ca 25%. 

Enligt de provisoriska betygsanvisningarna skall en uppdelning på delbetyg 
ske i ämnena räkning, tal- och läsövningar och skrivning och språklära. Beträf
fande lärarnas benägenhet att icke uppdela i enlighet med anvisningarna konstaterar 
Dahlqvist: 

" Dessa skiljaktigheter gör, att lärarnas vitsord i ett visst ämne icke blir helt 
jämförbara varken sinsemellan eller med standardbetygen. Det sistnämnda är 
betänkligt, eftersom standardbetygen skall vara ett slags likare med avseende på 
betygsättningen." (a. a. s 128) 

^ över lär are, fil. lic. Göteborg. Redogör för en stickprovsundersökning beträffande 
betygsättningen i klasserna 4, 5 och 6. Elevmaterialet anses representativt av förfat
taren. Undersökningarna bygger på enkäter från 368 folkskollärare och folkskollära
rinnor. Undersökningen genomfördes inom den undersökning som verställdes av SÖ kr 
1950 (Dahr & Dahlqvists utredning). Folkskolan-Svensk Lärartidning, 1950 s 125-
130. 
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Författaren anger också några tänkbara orsaker till skiljaktighetema beträffande be
tygsättningen i folkskolan. Intelligensens spridning ökar med elevens ålder. Det är 
därför sannolikt att samma sak händer med skolprestationema. Dahlqvist menar att 
lärarna är obenägna att dela ut underbetyg; eftersom sådana kan medföra kvarsitt-
ning åstadkommes en större spridning uppåt än nedåt. Därigenom stiger medelbe
tyget. En ändring skulle förmodligen ske om man ändrade bestämmelserna om 
uppflyttning (& 45 i Folkskolestadgan). En annan orsak till medelbetygets höj
ning enligt Dahlqvist, kan ha att göra med standardiseringsförfarandet. I årskurs 
fyra har den kunnat ske på ett elevmaterial som kan betraktas som ogallrat. Så har 
troligen ej varit fallet för sjätte klass, eftersom en del övergått till läroverk. Sjätte-
klassmaterialet är alltså något gallrat, varför fordringarna för en viss betygsgrad i 
sjätte klass blir relativt lägre än i fjärdeklass. Väsentliga olikheter föreligger också 
mellan de provisoriska anvisningarna och anvisningarna till standardproven med 
avseende på innehåll och vägningen av vitsorden i dess olika grenar vid avgivande 
av sammanfattningsbetyg. Betygen är i många fall inte jämförbara med standard
betygen. Man kan också ha förletts att justera den enskilde elevens betyg med 
hjälp av standardprovens anvisningar i stället för klassens standard och spridning. 

På 1950-talet publiceras liknande resultat (Egidius, 1957) när det gäller sprid
ningstendenserna i en uppföljning av Huséns mfl. (1956) nya standardprov60. 
Egidius menar att standardproven ej i nämnvärd grad haft betydelse för lärarna. Egi
dius visar att det är angeläget att man får en utjämning till stånd, när det gäller 
spridningstendenserna. Låga prognosvärden erhölls mellan folkskolebetyg och be
tygen i ett/ fyra. Egidius menar att lärarna varit försiktiga och knappast alls använt 
betyg över Ba under det första året i realskolan. Han menar att anvisningarna star
kare bör betona att även spridningen av betygen bör rätta sig efter resultaten på 
standardproven. 

Under rubriken "Felaktiga betyg genom standardproven"61 riktas kritik mot de 
anvisningar som utarbetats i anslutning till de standardprov som konstruerats av 
SPPI.62Artikelförfattaren (Henrysson, 1951) visar att de förslag till sammanväg-
ning av betyget i räkning som ges i anvisningarna i praktiken kommer att gynna 
de sämre eleverna och missgynna de bättre.63 Misstaget beror på att man inte tar 
hänsyn till korrelationen mellan tillämpad och mekanisk räkning när man gör be
räkningarna. 

I samband med remissbehandlingen av gymnasieutredningens förslag om över
gång till relativ betygssättning riktas kritik från bl a SACO och Högerns ung
doms- och kvinnoförbund, mot att betygssystemet medför att betygsnivån i en ur

60Pedagogisk forskning nr 2 , 1957 s 96-103. 
6 * Skola och samhälle s 17-19, 1951. 
^Anvisningar till Statens psykologisk-pedagogiska instituts Standardprov för betyg
sättningen i folkskolans fjärde k lass. Stockholm 1949, s 30. 
Ó3i anvisningarna heter det: 'Terminsbetyget i ämnet räkning och geometri grundas 
på delbetyg i tillämpad räkning och mekanisk räkning och erhålles som ett vägt medel
värde ur dessa, genom att delbe tyget i tillämpad räkning får väga dubbelt mot delbety
get i mekanisk räkning" (s 30). 
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valsskola sjunker för den enskilde eleven ju högre upp man kommer i skolsyste
met och detta oavsett faktisk prestationsnivå64. 
Kritik mot SÖ konstateras (1954) för flera oklarheter i anvisningarna för folksko
lans betygsättning.65 När det gäller ändringar i själva betygsanvisningama berörs 
ämnena läsning, skrivning och räkning: 

"De karakteriseras helt allmänt av att normerna för avvägningen mellan de 
olika ämnesgrenarnas inflytande på vitsorden gjorts vagare." (a. a. s 2) 

När det gäller betygsättningsbestämmelser rörande betygsättning i modersmålet för 
läs- och skrivretarderade barn ràder också stor osäkerhet; 

"Stor osäkerhet för att inte säga kaos råder betrcffande tillämpningen av berörda 
föreskrifter." (a. a. s 2) 

Före 1951 krävdes läkarintyg för att man skulle ta särskild hänsyn vid betygsätt
ningen av barn med olika typer av problem. I Folkskolan-Svensk läkartidning 
(1956)66 beskriver fackorganet konflikten hos lärarna vid betygsättningen: 

"Skolans traditionella och allmänt erkända skyldighet är att bedöma elevernas 
prestationer så objektivt som möjligt, dvs med betyg som svarar mot presta-
tionens kvantitet och kvalitet. Det som nu begäres är, att skolan i vissa fatt 
skall bortse från denna skyldighet under hänvisning till en brist i begåvningen, 
som man anser vara irrelevant för prestationen i dess helhet, (a. a. s 65) 

Artikeln avslutas med följande ord: 

"Det synes då vara avgjort bättre att granska de generella betygs- och poäng
normerna, eftersom det för lärarna måste vara motbjudande att ge olika betyg 
för samma prestation. Fel, som för en kategori av elever anses vara av mindre 
vikt, bör i stort sett också sakna betydelse för andra elever. " (a. a. s 66) 

På enhetsskolans högstadium innebär överförandet av folkskolans betygsättning 
ökade oklarheter och problem:67 

64Kungl. Maj: ts proposition nr 171/ 1964. 
6-^Folkskolan-Svensk Lärartidning, jan-febr. 1954 s 1 ff. 
66 Folkskolan-Svensk lärartidning, 1956, april- maj 1956 s 65 ff artikel "Betygsätt
ning av läs- och skrivsvårigheter." 
67Se t ex Folkskolan-Svensk Lärartidning, december., 1955. Artikel "Betygsättnin
gen pä enhetsskolans högstadium" s 225-226 samt artikel "Betygsättningsproblem 
inom enhetsskolan" s 227-229. 
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"I och med enhetsskolans genomförande har emellertid betygssättningsproble-
met fått en helt annan räckvidd än tidigare. I stort sett kan man säga, att svå
righeterna beror på att spridningen i kunskaper och begåvning i klass 9 i en
hetsskolan är så stor, att den nuvarande 7-gradiga skalan inte räcker till om 
man vill differentiera betygssättningen. " (a. a. s 225) 

Ett annat problem uppträder när enhetsskolans betygsättning skall anslutas till 
folkskolans68. Jämförelsen vid inträdet till gymnasiet kräver en formel för ekviva-
lering av de båda betygssystemen.6^ Problemet accentueras ytterligare av att det i 
enhetsskolan och i realskolan arbetar lärare med erfarenhet av olika typer av betyg
sättning. En del av dessa problem borde SÖ kunnat förutse före det abrupta överfö
randet av folkskolans betygsanvisningar till enhetsskolan. Bestämmelserna i U 55 
kom ju via övergångsbestämmelser att gälla även enhetsskolan fram till 1962. 
Även när det gäller införandet av relativa betyg i gymnasiet agerar SÖ tvetydigt. 
SÖ motiverar sitt eget betygsförslag, med hänvisning till att man bör ha olika be
tygsystem p. g. a. att man i läroverken har gallrade klasser. I samma "andetag" lå
ter man de allmänna anvisningarna, som Wigforss som adjungerad medverkat till, 
gå ut till läroverken. 

När det gäller antalet skalsteg i betygsskalan vacklar också SÖ betänkligt. Från 
att i första skedet under utredningsarbetet med gymnasiets betyg ha varit inne på 
en tiogradig betygsskala, gör man en kompromiss i form av en sjugradig, för att 
slutligen hamna på en femgradig betygsskala. Anledningen till att man överger 
1957 års skolberednings förslag om en niogradig skala är oklar. Möjligen kan SÖ 
ha haft samma tankegångar inför ändringen av skalstegen som man hade inom 
1957 års skolberedning, nämligen att ändringen av skalstegen skulle försvåra för 
lärarna att tänka i invanda banor. Att man valde ett udda antal skalsteg kan ses na
turligt i det relativa tänkandet enligt Wigforss' modell. Den Gausska kurvan 
fördelar sig symmetriskt runt "mittenbetyget." Slopandet av godkändgränsen kan 
också ha bidragit till att man ansåg sig kunna krympa antalet skalsteg. Undersök
ningar hade också tidigare visat att man i liten utsträckning använde sig av ytter
lighetsbetygen. Det handlade om att hitta en enkel sifferskala med tillräcklig sprid
ning som kunde användas i urvalssammanhang. 

I den PM för upplysningsverksamhet som SÖ tillskapar^ vill man försöka 
informera och klargöra referensgruppstänkandet, den glidande betygsskalan samt 
innebörden av standardisering och justering av betyg. Problemen med referens
gruppstänkandet och alternativkurserna borde ha kunnat förutses inom SÖ innan 
överförandet av folkskolans betygsystem till enhetsskolan. I stället får man i efter
hand försöka "informera bort" problemet. SÖ har försökt definiera referensgruppen 
genom att i anvisningarna år 1957 för enhetsskolans betygsättning påpeka, att den 

68ASÖ 1953:18. Den 8 juni fastställde skolöverstyrelsen provisoriska anvisningar för 
betygssättningen i enhetsskolans klass 9 att tilläm pas från och med läsåret 1953/54. 
69Ekvationen är E= 0, 8 R + 10, där E betyder betygssumma i enhetsskolan och R 
motsvarande summa i realskolan. 

samband med Utredning och förslag angående intagning av lärjungar i första 
klassen av allmänna läroverk och därmed jämförliga läroanstalter (Dahr & Dahlqvist, 
1950). 
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relativa principen skall tillämpas inom varje alternativkurs för sig. Problemet är 
dock att lärarna saknar jämförelsemöjligheter i och med att standardprov bara ges i 
vissa ämnen och i vissa elevgrupperingar, översättningsproblem uppstår dels mel
lan olika ämnen, dels mellan olika elevgrupperingar. För att fä några hållpunkts-
finns det en risk att läraren tvingas tänka i termer av ett absolut betygssystem, uti
från personlig erfarenhet av olika ämnen och elevgrupperingar. 

Inom gymnasieutredningens expertgrupp71 firamkom olika förslag om åtgärder 
för att försöka komma till rätta med referensgruppsproblematiken bl a genom icke 
ämnesbundna prov, en kombination av begåvnings- och kunskapsprov som skulle 
hjälpa lärarna (och även SÖ) under ett övergångsskede. Inom expertgruppen för 
man också ut de nya tankegångarna till lärarkåren.72 

Ovanstående konstateranden pekar på att det är tveksamt om lärarna följer gäl
lande anvisningar. Orsakerna till detta kan dels bero på missuppfattningar kring 
SÖ: s information via anvisningarna och oklarheter i undervisnings- och läropla
ner, dels också på socialpsykologiska faktorer som föräldratryck och obenägenhet 
att vilja sätta underbetyg och därmed bidra till kvarsittning. Enligt 1957 års skot 
beredning går bestämmelserna, när det gäller fördelningen av betygen ( relativ 
princip), stick i stäv mot flyttnings- och kvarsittningsbestämmelsema, som grun
dar sig på ett absolut betygstänkande med godkändgräns, vilket man anför som en 
förklaring till den betygsglidning som fortfarande finns kvar. I och med LGR 62 
försvinner detta motsatsförhållande för grundskolans del. Problemet kvarstår dock 
för gymnasiets del i och med bestämmelserna enligt LGY 70. Gymnasieutredning
en fixerar här en godkändgräns för inträde till postgymnasial utbildning på ett 
betygsmedelvärde av 2,3 enligt den femgradiga relativa betygsskalan. Betygsme
delvärden över denna siffergräns ger automatiskt uppflyttning inom gymnasiet. 
Problemet har alltså förskjutits uppåt i skolsystemet. Som tidigare framgått vill 
lärarna inte heller lärarna kontrolleras, bli jämförda med varandra. Man är rädd för 
utökad kontroll från myndigheterna. Forskare börjar också ifrågasätta de relativa 
betygen både som urvalsinstrument och ur socialpsykologisk synvinkel.73 

71 Laborator Sten Henrysson (1964) "Justering av gymnasiebetygen med hjälp av 
prov, som ej är ämnesbundna." 
72Laborator Sten Henrysson (1964) "Betyg och prov i den nya skolan". Årsbok för 
skolan (1964). 
73Se bl a Boalt (1947) och Trankell (i Elmgren mfl., 1959). Se även Ame Trankells 
undersökning om folkskolebetygen som prognosinstrument vid urval av elever till 
teoretiska studier (Folkskolan-Svensk Lärartidning, juni nr 6 , 1956) 
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AVVECKLINGEN AV DET RELATIVA BETYGSSYSTEMET. 
KRONOLOGISK BESKRIVNING. 

SKOLÖVERSTYRELSENS UTREDNINGSARBETE 

Som framgått i beskrivningen av framväxten av de relativa betygen kan sägas att 
de blev officiellt erkända för folkskolans del från 1950-talet efter en tioårig för
söksverksamhet. Det framgår också att kritiken mot det relativa betygssystemet 
inte lät vänta på sig, och att kritiken tilltog under 1960-talet i samband med de 
relativa betygens införande i enhetsskolan/grundskolan och i gymnasiet. Med 
anledning av den ökande kritiken fick SÖ av Kungl. Maj:t i uppdrag att göra en 
utredning av betygsfrågan 1969.1 utredningsuppdraget ingick att "beakta en inom 
utbildningsdepartementet upprättad promemoria i ämnet."1 SÖ tillsatte en särskild 
arbetsgrupp bestående av SÖ-tjänstemän med Sixten Marklund som ordförande. 
Till utredningen knöts också en särskild referensgrupp med företrädare för elever, 
lärare, näringsliv, föräldrar och avnämare till högre utbildning. 

Av utredningsuppdraget framgår att SÖ skulle utreda behovet av betyg i skol
väsendet samt betygsättningens effekter, funktion och form.21 den sjusidiga pro
memorian från utbildningsdepartementet vidrör man problematiken kring betygens 
urvalsfunktion.3 Man konstaterar att betygen tydligen spelar en viss roll vid urval 
till olika arbeten, genom att hänvisa till den av Rydberg (1961) gjorda undersök
ningen bland arbetsgivare. Detta får dock inte vara det enda skälet till att man skall 
avstå från inskränkningar i betygsättningen: 

"De negativa effekter som betygsättningen har på skolarbetet kan nämligen 
från samhällssynpunkt visa sig vara större än de negativa följder som betygens 
avskaffande skull kunna få för möjligheterna att göra ett urval bland arbetssö
kande som bedöms som rationellt från arbetsgivarnas synpunkt," ( PM fotnot 
3, s 3) 

Det är heller inte säkert att ett urval byggt på betyg är förenligt med sociala mål 
som samhället vill förverkliga, t ex att alla skall få arbete: 

"Med hänsyn till de speciella och begränsade egenskaper betygen mäter, kan 
kanske betyg som urvalinstrument på arbetsmarknaden bidra till att ytterligare 
försämra ställningen för de elever, som i den nuvarande skolan inte kunnat ut
veckla alla sina möjligheter." (a. a. s 3) 

Â andra sidan pekar man på riskerna vid ett eventuellt avskaffande eller en in
skränkning i betygens funktion som information till arbetsgivare: 

!sö (1971, s 22). 
2För en mer detaljerad information av hur SÖ uppfattade sitt uppdrag hänvisas till sek
reteraren i betygsutredningen, Birgit Rodhes anteckningar (Protokoll SÖ "Utdrag ur 
PM. 15/11 1969). Se även SÖ (1970) s 28-30). 
^Ett uppdrag till Skolöverstyrelsen om utredning av behovet av betyg samt betygsätt
ningens effekter, funktioner och form. PM. Utbildningsdepartementet. (3.10.1969). 
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"Det är möjligt att minskad information från skolans sida skulle kunna leda till 
att branscher och industrier och övriga avnämare i större utsträckning än vad 
som annars hade blivit fallet upprättar egna institut eller anordningar för in
tagnings- och antagningsproceduren. Om de urvalsinstrument som används i 
dessa sammanhang indirekt kommer att påverka skolans arbete, kan effekterna 
av sådana anordningar utanför skolans kontroll bli mer negativa än den nuva
rande betygsättningen. " (a. a. s. 3) 

SÖ publicerar sina reflexioner inför uppdraget samt även direktiven från utbild
ningsdepartementet.4 Man redogör korfattat för de relativa betygssystemets fram
växt och de förutsättningar som man anser gäller inför uppdraget. Det framgår 
klart av SÖ:s skrivning hur man ser på urvalssituationen mellan grundskola och 
gymnasium. Man påpekar att skolorna på gymnasienivå redan kan ta emot tre fjär
dedelar av eleverna från grundskolan. Beträffande framtiden anser man att man 
"inom den närmaste tioårsperioden kan ta emot praktiskt taget alla som önskar nå
gon form av studier på mellanskolenivå" (a. a. s 3). SÖ uttrycker att mycket talar 
för att problemet med urval till det treåriga gymnasiet gradvis kommer att re
duceras till att gälla frågor om studievägledning, diagnos och prognos. SÖ:s slut
sats blir följande: 

"Det finns således skäl att inte nu ta trängseln framför gymnasiet som främsta 
grund för omedelbara förändringar i betygssystemet(a. a. s 4) 

Vid urval till postgymnasial utbildning menar SÖ att problemet ter sig något an
norlunda. Här har inte antalet platser kunnat ökas i samma takt som inom gymna
sial utbildning utan mycket stor konkurrens råder till spärrade utbildningar.11 En 
ytlig teknisk förändring av anordningen med betyg och betygsättning i skolan 
torde inte, i varje fall inte på kort sikt nämnvärt kunna ändra på dessa förhållanden 
utanför skolan " (a. a. s 4). Inom SÖ sätter man sitt hopp till det förslag kompe
tensutredningen i samråd med SÖ ingett till Kungl. Maj:t om försök med särskilda 
studielämplighetsprov5 som komplement till skolbetygen. 

SÖ: s arbetsgrupp föreslår att man skall övergå till en målrelaterad betyg
sättning. SÖ (1970, s 232) föreslår att betygen i grundskolan skall ges i en fem-
gradig "glidande" betygsskala6. Betygen skall avse kunskaper och färdigheter i 
skolämnen. Betygsskalan bör ha samma utseende på högstadiet och gymnasiet. 
Speciellt viktigt är att alla slutbetyg sätts efter samma principer. Principen om 
glidande betygsskala skall även gälla gymnasiets betyg. I gymnasieskolan bör det 
dessutom finnas möjlighet att ej utdela betyg om eleven "helt eller så gott som 
helt saknar kunskaper i ämnet." Preciseringen av detta minimikrav skall göras med 

4Aktuellt från skolöverstyrelsen Nr 35 1969/ 70. 
^ S PINT-pro v en som konstruerades i Um eå. 

Betyg 1 2 3 4 5 
åk 6 och 7 50% 30% 20% 
åk 8 40% 30% 20% 10% 
åk 9 30% 30% 20% 10% 10% 
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hänvisning till att gymnasiet inte är en obligatorisk skola. Beträffande urvalet till 
högre studier föreslår man att detta ska ske genom en kombination av betyg och 
resultat av studielämplighetsprov. 

Arbetsgruppens förslag gick ut på remiss till flera instanser. Därefter lade SÖ:s 
styrelse fram ett förslag grundat på arbetsgruppens utredning. (SÖ, 1972).7 Be
tygsförslaget från arbetsgruppen behandlades via ett omfattande remissförfarande.8 

Remissvaren finns sammanställda i SÖ:s slutliga betygsförslag. (SÖ, 1972). 

SÖ:s betygsförslag (1972) 

Trots att den glidande betygsskalan enligt SÖ har vissa fördelar medger man att 
nackdelarna överväger och föreslår (SÖ 1972, s 51) att femstegsskalan bör kvarstå 
dock utan de fastställda glidande procentsatserna. Man lanserar ett nytt begrepp s k 
kursrelaterade betyg. Definitionen framgår av följande: 

"Genom en beskrivning av en kärna av kunskaper och färdigheter bör kursen 
för ett ämne eller ämnesområde kunna preciseras. Medelkraven för en sådan 
kurs svarar mot betyget tre (3)." (a. a. s 34) 

Här sätter SÖ sin tilltro till det pågående MUT-projektet9 och dess arbete med 
målbeskrivningar. Till lärarnas hjälp skall standardprov utarbetas för grundskolan 
liksom centrala prov för gymnasieskolan. SÖ försöker precisera tankegångarna 
kring kursrelaterade betyg: 

"Vid betygsättningen används även i fortsättningen betygsskalan 1-5. För ge
nomsnittlig prestation ges betyget 3. övriga betyg sätts med detta mittbetyg 
som riktpunkt, och även härvid ges betygen efter de faktiska individuella pres
tationerna. Fördelningen av betygen avgörs av den betygsättande läraren och 
lärargruppen, och detta sker sålunda utan någon bindning till bestämda procent
tal. Återhållsamhet anbefalles dock beträffande y tterlighetsbetygen (1 och 5)." 
(a. a. s 35) 

Sammanfattningsvis innebär SÖ:s förslag att betyg skall ges i grundskola och 
gymnasieskola. Betygsskalan skall vara femgradig med medelbetyget tre (3). 
Övriga betyg sätts utan bindning till fasta procentsatser. Urvalet till gymna
sieskolan skall grundas på betyg från grundskolan.Till eftergymnasial utbildning 
skall urvalet grundas på betyg från gymnasieskolan, resultat av studielämplighets
prov och arbetslivserfarenhet. SÖ: s förslag överlämnas i november 1972. Detta 

^Betygsättningen i grundskola och gymnasieskola (SÖ, 1972). 
^Betygsättningen i grundskola och gymnasieskola (SÖ, 1972). Av 107 remissinstan
ser finns svar från 91 instanser sammanställda i rapporten. 
9MUT står för "Målbestämnin g och utvärdering i skolan". Projektet startade i slutet av 
1972 efter att e n gemsam avdelning för grundskolan och gymnasieskolan hade inrät
tats. S yftet var " att inom den nya avdelningen samordna arbetet med att klarare preci
sera skolans mål samt att fi nna bättre metoder för utvärderingen av skolans mål" ( A SÖ 
spec. nr. 1974). 
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förslag remissbehandlas inte. Utbildningsministern beslutar att tillsätta en parla
mentarisk utredning. Ur direktiven till utredningen framgår utbildningsministerns 
formulering:10 

"Jag finner det därför naturligt att, innan statsmakterna tar slutlig ställning till 
betygssystemets utformning, särskilda sakkunniga med företrädare för de poli
tiska partierna prövar att, med utgångspunkt i SÖ: s förslag, finna en lösning 
om vilken i allt väsentligt enighet kan nås." 

Den parlamentariska betygsutredningen tillsätts 1973 och benämnes BU 73. 

1973 års BETYGSUTREDNING (BU 73)11 

När det gäller urvalsfrågan skall betygsutredningen begränsa sig till urvalet till 
gymnasieskolan. Urvalsfrågan till högre utbildning handhas av Kompetenskom
mittén (SOU 1974:71). Utredningen analyserar betyg utifr&i funktionerna infor
mation, motivation och urval. 

Information 

När det gäller information till elever, föräldrar och avnämare sammanfattar BU 73: 

"För information till elever och föräldrar synes betyg i både grundskola och 
gymnasieskola vara otillräckliga. De torde inte ens vara nödvändiga utan skulle 
i stor utsträckning kunna ersättas med andra former av upplysningar om ele
vens studiesituation. I arbetet inom den enskilda skolan synes betyg vara av 
värde för syo- personalen i dess rådgivningsarbete" (a. a. s 132) 

Beträffande informationen till avnämare summerar man: 

" Inte heller arbetslivet tycks tillmäta betygen väsentligt informationsvärde. 
Framför allt gymnasieskolans betyg torde ha betydelse vid förstagångsanställ-
ning vid val mellan sökande men inte kunna tillfredsställande ge upplysning 
om vad eleven lärt sig och kan utföra." (a. a. s 132) 

Motivation 

BU 73 pekar på att samhällets värderingar avspeglar sig i skolans relativa betygs
system: 

10SOU 1977:9 Bilaga 1 s 287. 
1 1 Betygen i skolan. Betänkande av 1973 års betygsutredning. SOU 1977:9. 
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"Den i samhället allmänt vedertagna uppfattningen att belöningar stimulerar 
till arbetsinsatser och att bestraffningar i begränsad utsträckning leder till för
bättring avspeglas också i skolans värld. Elever som får goda betyg kan se 
dessa som ett beröm, som ett erkännande av sina prestationer." (a. a. s 137) 

Ett jämförande betygssystem innebär dock problem för elever med svårigheter: 

" På olika sätt har skolan försökt hjälpa sådana elever som har svårt att komma 
till sin rätt. I ett jämförande betygssystem får de emellertid de lägre betygen, 
och de kan knappast uppleva dessa som stimulans. De verkar snarast nedslå
ende." (a. a. s 137) 

Betygsutredningen anser att betygens motiverande inverkan är beroende av deras 
roll som urvalsinstrument. " I en strävan att erhålla goda betyg kan elevens presta
tioner inriktas mot sådant som uttrycks i betyg till men för skolans totala verk
samhet." (a. a. s 137). Man konstaterar att endast en utvärdering som bygger på att 
eleven jämför med sig själv kan vara motiverande för samtliga. 

Urval 

När det gäller betygens roll som urvalsinstrument till arbetslivet konstaterar man: 

"Den obligatoriska skolan ger en allmänorienterande utbildning utan inriktning 
på speciella sektorer inom arbetslivet. BU 73 anser därför att den torde ge ar
betsgivare begränsade upplysningar om elevens lämplighet för viss yrkesutöv
ning Det torde därför enligt BU 73:s mening vara tveksamt om traditionella 
skriftliga betyg behöver utdelas i grundskolan med den grund att de skall vara 
grund för anställning i arbetslivet." (a. a. s 140) 

Man ifrågasätter också behovet av betyg som urvalsinstrument till olika utbild
ningar: 

"Betygen har alltmer blivit ett mått enbart på kunskaper och färdigheter, och 
deras roll vid urval har enligt debatten medfört ogynnsamma effekter på skolar
betet och det sociala livet i skolan. I ett läge då betygen som urvalsinstrument 
dessutom spelar en roll bara vid fördelningen av eleverna på vissa attraktiva ut
bildningar, finns det anledning att diskutera andra urvalsgrunder, som kan tän
kas helt eller delvis ersätta de traditionella, jämförande betygen." (a. a. s 141) 
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BU 73:s förslag 

Utredningens socialdemokratiska majoritet föreslår att betygen avskaffas i grund
skolan, medan de borgerliga partierna vill behälla betygen. När det gäller gymna
sieskolan menar alla partier att det är nödvändigt med någon form av graderad Jäm
förbar betygsättning. Ett kursrelaterat betygssystem föresläs i gymnasieskolan. 
Betygsskalan skall vara tregradig. 

Utredningen har enats om individrelaterad bedömning av elever i grundskolan 
och gymnasieskolan samt en gradering av betygen i gymnasieskolan. Den individ-
relaterade bedömningen innebär att inga jämförande bedömningar görs med kamra
ter, utan att man hela tiden jämför med sig själv och med vad man tidigare pres
terat Man anser att den individrelaterade bedömningen uppfyller kraven på infor
mation och motivation hos de berörda. När det gäller urvalet till gymnasieskolan 
skriver man: "Vid denna stadieövergäng, som snarast kan ses som en process inom 
skolväsendet, finns det möjligheter att lägga in individrelaterad bedömning som 
grund för urval " (a. a. s 207). Urvalet till gymnasieskolan skall ske på grundval 
av ett tregradigt omdöme för direktsökande, valalternativ, ansökningstillfälle, ar
betslivserfarenhet, förutbildning och könstillhörighet. För var och en av dessa ur
valsgrunder ges det en viss poäng. 

Det parlamentariska läget var under betygsutredningens gång skiftande. När be
tygsutredningen (BU 73) tillsattes var socialdemokraterna i regeringsställning, vil
ket gjorde att de i kraft av majoritet i riksdagen också fick majoritet i den parla
mentariskt sammansatta utredningen. När betänkandet kom 1977 hade en borgerlig 
regering riksdagsmajoritet. Efter den borgerliga trepartiregeringens avgång 1978 
fick vi en folkpartiregering vid valet 1979. Det blev denna minoritetsregering som 
våren 1979 lade fram propositionen12, i vilken betygsfrågan ingick som en del, 
grundad på det utredningsarbete SÖ och BU 73 utfört 

Innan ovanstående proposition behandlades 1979, diskuterades betygsfrågan i 
riksdagen vid ett flertal tillfällen. SÖ:s projektgrupp MUT behandlas i riksdagen i 
en motion 197513 samt i utbildningsutskottets betänkande14 samma år. Enligt 
motionen föresläs en parlamentariskt sammansatt referensgrupp knuten till SÖ:s 
projektgrupp MUT. Inom MUT-projektet hade man i olika ämnesgrupper bl a för
sökt utarbeta målbeskrivningar för en målrelaterad betygsättning. 

Av utskottsbetänkandet framgår att SÖ:s styrelse beslutat skära ned arbetet 
inom MUT15 och att gruppens arbete efter budgetåret 1975/76 kommer att ingå i 
den reguljära läroplansuppföljningen. Därför är frågan om en parlamentarisk refe
rensgrupp inte aktuell. Motionen avslås med denna motivering. Det framgår att 
den s k pedagogiska nämnden som tidigare behandlat riktlinjerna inom MUT-

1-^Regeringens proposition 1978/79:180 om läroplan för grundskolan mm. Parti
ledare var Ola Ullsten (fp), utbildningsminister Birgit Rodhe (fp). 
13Motion nr 828 ( Sundberg, Mogård (m) ), om att en parlamentarisk referensgrupp bör 
knytas till Skolöverstyrelsens projektgrupp Mälbestä mning och utvärdering (MUT). 
14UbU 1975:11 
^Arbetet inom MUT behandlas ingående av Åke Isling i boken Kampen för och emot 
en demokratisk skola (1980). 
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projektet inte i förväg fått information om SÖ:s beslut om förändringar inom 
MUT. Utskottet markerar att i fortsättningen skall den pedagogiska nämnden få 
ökat inflytande och ökad insyn i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

I propositionen angående läroplan för grundskolan 1979 beskrivs betygsätt
ningen:16 

"Betygsättningen i grundskolan inskränkes enligt propositionen till årskurserna 
8 och 9. Betygen skall ges i en femgradig skala, där medelbetyget är tre. 
övriga betyg skall ges med hänsyn till elevernas prestationer. Någon given 
proportion för de olika betygsgraderna skall inte finnas. Betyg som grund för 
urval till fortsatt utbildning skall kompletteras med arbetslivserfarenhet, förut
bildning, rangordning av val, upprepad ansökan samt könstillhörighet. För
söksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan skall inledas. 
Frågan om betyg i gymnasieskolan skall utredas av gymnasieutredningen. " 
(a. a. s 3) 

Utbildningsministern17 motiverar den modifierade relativa betygsskalan: 

"Reservanterna till betygsutredningen och ett stort antal remissinstanser har 
förordat att det nuvarande relativa betygsystemet skall ersättas med kursrelate-
rade betyg. Jag är för min del inte nu beredd tillstyrka en sådan förändring. 
Som åtskilliga remissinstanser påpekar lider kursrelaterade betyg i flera av
seenden av samma svagheter som de relativa. De förutsätter också en stark cen
tral styrning av innehållet i undervisningen och skulle därmed motverka den 
decentralisering i detta avseende som jag anser angelägen." (a. a. s 94) 

Av utskottets behandling av ovanstående proposition18 framgår att man bifaller 
förslagen. Betygen behålls i åk 8 och 9 med hänsyn till urvalsfunktionen. Utskot
tet avslår två motioner19 från VPK20 och Socialdemokraterna där man vidhåller 
sina tidigare förslag om en betygsfri grundskola. Utskottet avslår också en motion 
från Moderata samlingspartiet*1, enligt vilken kursrelaterade betyg behövs på 
samtliga stadier som information, motivation och urvalsinstrument. Utskottet be
slutar också, i enlighet med departementschefens förslag, att de nya bestämmel
serna ang. betyg skall börja tillämpas i och med den nya läroplanens införande 
(LGR 80), läsåret 1982/83. 

16Proposition nr 180/1978/79. 
17Birgit Rodhe (fp). 
^Utbildningsutskottets betänkande nr 4 5 1978/79 (UbU 1978/79:45). 
19Motion nr 272 1978/79 om skolbetygens avskaffande (Werner mfl. vpk) samt 
Motion nr 2606 1978/79 ang. läroplanen för grundskolan ( Palme mfl. (s)). 
20Vänsterpartiet kommunisterna. I fortsättningen kommer förkortningen Vpk att 
användas trots att Vpk bytt namn till Vänsterpartiet (V). 
21 Motion nr 2 631 1978/79 om läroplan för grundskolan (Boman mfl. m). 
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GYMNASIEBETYGEN 

Som redan framgått hade den relativa betygsättningen fastlagts i SÖ:s anvisningar 
från 1969 samt i LG Y 70. Grunden för dessa anvisningar hade lagts i arbetet som 
utförts av 1960 års gymnasieutredning (SOU 1963:42). Gymnasiets betyg ingick 
också, till att börja med, i det utredningsuppdrag som SÖ (1970) och BU 73 
genomförde. När det gällde gymnasiets betygssystem föreslog SÖ, (1970) som 
tidigare framgått, ett femgradigt målrelaterat system i en glidande betygsskala, pre
cis av samma typ som man föreslog för grundskolan. Dessutom skulle det finnas 
möjlighet att inte ge något betyg "om man helt och hållet saknade kunskaper i 
ämnet." 

SÖ-förslaget (1972) innehöll förslag om ett femgradigt kursrelaterat betygs
system både i grundskolan och gymnasieskolan. BU 73 föreslog i sitt betänkande 
1977 ett tregradigt kursrelaterat system i gymnasiet. Betygsfrågan i gymnasiet 
överlämnades i och med dessa förarbeten genom tilläggsdirektiv till 1976 års gym
nasieutredning. (SOU 1981:96). 

1976 års gymnasieutredning 

I det kapitel som behandlar betygsfrågan22 hänvisar man till BU 73 samt till ett 
betänkande om forskningens framtid.23 Med hänvisning till BU 73 konstaterar 
man att det efter BU 73:s arbete torde råda stor enighet om att en relativ betygsätt
ning inte är lämplig i gymnasieskolan. I samma "andetag" poängteras, att det är 
svårt att spåra någon enhetlig uppfattning i debatten kring betygen, om vad som 
bör komma i stället. 

Som redan nämnts gav den folkpartistiska regeringen via tilläggsdirektiv 1976 
års gymnasieutredning i uppgift att även behandla betygssystemet för gymnasie
skolan som därmed "lyftes av" från BU 73. Man fann det naturligt att betygsfrågan 
och dess lösning skedde samtidigt med att läroplansfrågor och organisatoriska frå
gor behandlades av utredningen. 

I tilläggsdirektiven förs tankegångarna från BU 73 vidare: 

"BU 73 konstaterar att man för överskådlig tidframöver får räkna med att över
gången från gymnasieskolan till fortsatt högre utbildning grundar sig huvud
sakligen på betyg. Det är därför nödvändigt, menar utredningen, att ha en jäm
förbar, graderad betygsättning i gymnasieskolan." (a. a. s 481) 

Utredningen gör en sammanfattning av sina förslag (a. a. s 248). I utredningen rå
der enighet om att det nuvarande relativa betygssystemet bör avskaffas i gymnasie
skolan. Man menar att det förslag till kurssystem24 som framförs skapar nya för

22Kapitel 16. Studiekurser och betyg (SOU 1981:96). 
23SOU 1981:29. 
^Studiegången föresläs indelat i grundkurser och tilläggskurser i fyra typer av äm
nen; allmänna färdighetsämnen, karaktärsämnen, stöd- och integrationsämnen samt 

55 



utsättningar för ett nytt betygssystem, s k kursrelaterat betygssystem. Andelen 
olika betygssteg skall inte anges med exakta procenttal utan avgörs av hur många 
elever som har uppnätt resp. betygsstegs kompetenskrav. I ett betygsdokument 
redovisas genomgängen utbildning inom resp. utbildningsprogram, varvid det av 
dokumentet skall framgå vilka kurser och övriga utbildningsmoment- fördjup
ningsstudier, praktik etc. som genomgätts och resultat av detta. 

Vad beträffar antalet betygssteg som skall finnas råder i utredningen delade me
ningar. En majoritet anser att det krävs en gradering av de godkända betygen i två 
eller tre steg, dels som urvalsgrund för antagning till högskolan, dels också av an
dra skäl, bottnande i gymnasieskolans egen situation. En minoritet anser att en 
gradering av betyget godkänd inte behövs för gymnasieskolans del. Det enda som 
kan motivera en sådan gradering är om andra urvalsmöjligheter till högskolan inte 
visar sig vara tillräckliga. 

När det gäller godkändgränsen markerar man sin enighet: 

"Det måste i gymnasieskolan finnas en gräns mellan godkänd och icke god
känd. Ett sådant system är enligt vår mening naturligt och förutsätter självfal
let att godkändgränsen är klar och skall upprätthållas. I jämförelse med nuva
rande relativa betygssystem i gymnasieskolan år detta en väsentlig förändring. I 
denna fråga är vi eniga." (a a. s 248) 

Utredningen anser att urvalsfrägorna emellertid faller utanför dess uppdrag och bör 
behandlas av UHÄ.25 När det gäller betygen vill man att UHÄ skall redovisa kon
sekvenser av antagningen till högskolan, av både graderat och godkänt/ icke god
känt betygssystem. 

Översynen av den gymnasiala yrkesutbildningen 

Som framgått i samband med den kronologiska beskrivningen av framväxten av 
betygsättningen infördes de relativa betygen inom yrkesutbildningen först när fack
skola, gymnasium och yrkesskola skulle sammanföras till en skolform 1971.26 

Den tidigare sjugradiga absoluta bokstavsskalan ersattes under protester av en fem-
gradig relativ skala både i yrkesteknik och i de allmänna ämnena.27 

De relativa betygen i yrkesteknik blev emellertid ganska kortvariga. Arbets
gruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY) avlämnade 1986 
två delbetänkanden.28 Betygsättningsproblematiken berörs på ytterst få rader. Be
träffande bedömningen i de allmänna ämnena (de teoretiska ämnena) föreslår utred
ningen att man kan behålla den nuvarande relativa betygsättningen. När det gäller 

estetiskt- praktiska äm nen (SOU 1981:96 s 125). 
Universitets- och högskoleämbetet. 

^Kungl. Maj:ts proposition nr 140/1968 angående riktlinjer fö r det frivilliga 
skolväsendets organisation. 
^Interpellation nr 195 är 1 971 från hr Rich ardsson (fp) till utbildningsminister 
Carlsson (s). 
2**En treårig yrkesutbildning ( SOU 1986:2, 3). 
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ämnen inriktade mot den praktiska delen är man i utredningen inne pä ett "modul-
tänkande." Beteckningen används redan inom arbetsmarknadsutbildningen (AMU). 
Inom AMU har man valt ett modulsystem som är kompetensbaserat. Av de för
slag till konstruktion av moduler som finns i utredningen (bilaga 3) kan man 
udäsa att varje modul innebär en operationalisering av vissa delmål som skall vara 
godkända inom varje modul. Systemet påminner om de försök som gjordes inom 
MUT-gruppen på 70-talet i arbetet med att försöka konstruera ett mälrelaterat 
betygssystem. Här är det dock bara fråga om godkänt/ icke godkänt inom varje 
moment och modul. IÖGY anges följande fördelar med modulindelningen (a. a. s 
125): 

1. För att bättre kunna tillvarata deltagarnas tidigare kunskaper. 

2. För att lättare kunna tillgodose olika företags utbildningsbehov. 

3. För att bättre kunna utnyttja resurser. 

4. För att läraren lättare skall kunna följa upp deltagaren under utbildningen. 

När det gäller betydelsen för eleverna konstaterar utredningen: 

" Den strukturering av kursplanerna som ett modulsystem innebär underlättar 
för eleverna att få en överblick av studierna samtidigt som varje enskild elev 
kan notera sina framsteg genom de delmål som varje modul innebär." (a. a. s 
128) 

Modulindelningen innebär möjligheter till individualisering: 

"För elever med svårigheter av något slag kan ett urval av moduler kombineras 
till en för eleven lämplig kompetensbredd. Denna kompetensbredd måste an
passas så att den trots att den är "smalare", kan leda till ett förvärvsarbete." (a. 
a. s 128) 

URVALT TILL HÖGSKOLAN 

På 1940-talet var urvalet till högre utbildning föremål för utredning. 1948 års lä
karutbildningskommitté föreslog i sitt betänkande (SOU 1951:4)29 att urvalet till 
medicinarutbildning skulle ske på grundval av medelbetyg med samma vikt åt alla 
ämnen. Två tredjedelar skulle tas in enbart på betyg, övriga i en gränszon skulle 
genomgå psykologiska prov. Psykologiska prov kom att användas även inom 
lärarutbildningar som komplement till betygen. 

Innan betygen kom att fungera som urvalsinstrument innebar student examen 
behörighet och automatiskt tillträde för dem som ville påbörja universitetsutbild
ning. Utöver behörighetskrav förekom inget egentligt urval. Denna situation va
rade i stort sett fram till andra världskrigets slut. (Henrysson & Wedman, 1982). I 

^Antagningen av medicine studerande mfl. (SOU 1951:4). 
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och med att utbildningsväsendet expanderade uppstod sä småningom "konkurrens
situationer" till vissa utbildningar bl a pä grund av "golvytespärrar" och att vissa 
ämnen krävde laborativa resurser och individuell handledning. 

Som ett led i översynen av den högre utbildningen tillsattes Kompetensutred
ningen år 1965 (SOU 1970:21)30. Bakgrunden var ökningen av elevantalet till 
högskoleutbildning som delvis var en följd av att högskolebegreppet vidgades 
genom att nya utbildningsvägar innefattades av begreppet. Man föreslog bland 
annat ett kvotgruppssystem för sökande med olika bakgrund. Som grund för intag
ning skulle medelbetyget frän gymnasiet gälla. Urvalet skulle också grundas på 
flera urvalsinstrument, bl a. arbetslivserfarenhet. Försök skulle också påbörjas 
med att konstruera och utnyttja studielämplighetsprov. Kompetenskommittén 
(SOU 1974:71) arbetade vidare med förslagen. Man ändrade bl a. kvotgruppsindel-
ningen och föreslog också att de två lägsta betygen i avgångsbetyget inte skulle 
medräknas vid urvalet. Det betygssystem man hade i åtanke var det relativa betygs
systemet. 

Tillträdesutredningen (SOU 1985:57)31 tar också upp betygens roll i sitt 
betänkande. Samtidigt med huvudbetänkandet överlämnas en rapport angående prov 
för urval till högskolan (SOU 1985:59)32. Av direktiven till Tillträdesutredningen 
framgår bl.a. att reglerna för tillträde är förhållandevis komplicerade. En strävan 
måste vara att förenkla reglerna och göra det lättare för den enskilde att överblicka 
och förstå dem. Det är önskvärt att avdramatisera betygens betydelse för urvalet 
bland sökande till utbildning med antagningsbegränsning. Utredningen bör därför 
försöka finna urvalsinstrument som kan komplettera betygen. Det är önskvärt att 
avdramatisera betygens betydelse för urvalet bland sökande till utbildning med 
antagningsbegränsning. Utredningen bör därför försöka finna urvalsinstrument 
som kan komplettera betygen. Arbetslivserfarenhet bör finnas kvar som urvals-
grund. Man kritiserar Gymnasieutredningens förslag om att införa ett kursrelaterat 
betygssystem i stället för det relativa betygssystemet, genom att hänvisa till en 
skrivelse från UHÄ till regeringen angående konsekvenserna av ett kursrelaterat be
tygssystem vid antagningen till högskolan. Utredningen menar att de kursrelate-
rade betygen har sämre möjligheter till jämförbarhet än de relativa betygen,sämre 
differentieringsförmåga samt fordrar ett stort arbete när det gäller att utveckla krav-
beskrivningar (a. a. s 115). 

Tillträdesutredningens huvudinriktning anges i följande citat: 

"Våra förslag till nya regler för urval till utbildningslinjer innebär att betygens 
dominerande roll som mätare av studiefärdighet minskas genom att urvalet ba
serat på högskoleprov väsentligt utökas jämfört med idag." (a. a. s 123) 

30Vägar till högre utbildning (SOU 1970:21) 
^Tillträde till högskolan. Betänkande av tillträdesutredningen (SOU 1985:57). Kap. 
6. Betygen i gymnasieskolan och antagningen till högskolan. 
^Henrysson & Wedman (1985). Prov för urval till högskolan. (SOU 1985: 59) 

58 



När det gäller det relativa betygssystemets framtid skriva* man: 

"För överblickbar framtid kommer emellertid betygen att vara viktiga vid urva
let. Detta talar för att betyg som har de nuvarande relativa betygens jämförbar
het och differentieringsförmåga bibehålls." (a. a. s 123) 

Det nya antagningssystemet innebär att urvalet grundas pä ire olika urvalsinstru
ment; betyg, prov och fri prövning. När det gälla* betygsurvalet är förslaget att det 
bör grundas på medelbetyg frän gymnsieskola. Betyg frän två- resp. tre- och fyra
åriga linjer bör behandlas separat Fördelningen bör ske genom proportionell kvo
tering. Provurvalet bör ge sökande utan betyg från gymnasieskolan en möjlighet 
att bli antagna och bör fungera som en andra chans för sökande med betyg från 
gymnasieskolan som inte kunnat antas på sina betyg. Det nuvarande högskole
provet bör vara en utgångspunkt för provens utformning. 

Vid den fria prövningen bör bl a. "beaktas sådana kunskaper eller erfarenheter 
som är särskilt relevanta för resp. utbildningslinje, samt det förhållandet att vissa 
sökande kan missgynnas av reglerna för betygs- och provurvalet." Man bör också 
ta hänsyn till handikappade och samhällets behov av utbildade med viss bakgrund. 
Samtliga sökande skall få tillgodoräkna poäng för arbetslivserfarenhet (max. 1 po
äng). 

De ovan redovisade utredningarna som behandlat urvalet till högskola och uni
versitet har under perioden från 1970 och framåt lett till ett flertal propositioner. 
1972 läggs en proposition i riksdagen angående gymnasieskolans kompetens-
värde.3^. I propositionen redovisas riktlinjerna för urvalet till högskolan, som 
bygger på Kompetensutredningens betänkande. (SOU 1970:21) Av propositionen 
framgår att en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet bör vara att undvika att 
grunda urvalet endast på betyg från underliggande skolstadier. Man förordar att ett 
studielämplighetsprov införs för alla som vill söka högre utbildning. 

I anslutning till propositionen om ändringar i reglerna för tillträde till högsko
leutbildningen34, gör utbildningsutskottet en genomgång av gällande urvalssys
tem. Det fastlades 1977, och är indelat i fyra kvotgrupper. När det gäller skolbe
tygens roll i resp. kvotgrupper anför utskottet: 

"Till 20 % av platserna inom kvotgrupperna 1 och 2 görs urvalet på enbart be
tygsmeriter. Till övriga platser i grupperna 1 och 2 görs urvalet på den sam
manlagda poängen för betyg och arbetslivserfarenhet. Inom kvotgrupp 3 görs 
urvalet på den sammanlagda poängen för studieomdöme från folkhögskola och 
arbetslivserfarenhet. Urvalet i kvotgrupp 4 utgörs av den sammanlagda po
ängen för högskoleprov och arbetslivserfarenhet. Till 50% av utbildningsplat
serna i kvotgrupp 4 har sökande som endast är behöriga i denna grupp före
träde." (a.a.s 4) 

33Kungl. Maj:ts proposition nr 84 år 1972, angående gymnasieskolans kompetens 
värde. 
34Kungl. Maj:ts pro position nr 158, 1979/80 om ändringar i reglerna för tillträde t ill 
högskoleutbildning. 
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Fördelningen av studieplatserna mellan de olika kvotgrupperna sker genom pro
portionell kvotering, dvs vaije kvotgrupp tilldelas utbildningsplatser i förhällan
de till antal behöriga sökande inom kvotgruppen. 

Tillträdesutredningen (SOU 1985:57) bildar grunden för den proposition angå
ende urvalet till högskoleutbildning^ som framlades 1988.1 utbildningsutskot
tets betänkande36 sammanfattas förslagen i propositionen enligt följande (a. a. s 5 
ff): 

1. Beträffande särskild behörighet föreslås en viss skärpning av förkunskaps
kravet, då betyget 3 kommer att fordras i varje ämne som krävs för behö
righet till viss utbildningslinje. (Fastställs av UHÄ). 

2. Det nya systemet för urval bland sökande till utbildningslinjer föreslås ske 
på grundval av betyg från gymnasieskolan, och motsvarande utbildningar 
inom kommunal vuxenutbildning eller genom högskoleprovet 

3. Fördelningen av antalet platser mellan gruppen för betygsurval och gruppen 
för urval med hjälp av högskoleprov skall kunna variera inom olika utbild
ningslinjer. Platserna för betygsurval föreslås vara lägst en tredjedel och 
högst två tredjedelar av det totala antalet tillgängliga platser. Regering och 
UHÄ beslutar om hur många platser som bör tillfalla vardera urvalsgrup
pen. 

4. Högskoleprovet skall kunna genomgås ett obegränsat antal gånger och re
sultatet skall vara giltigt i två år. (0-2p) 

5. Poäng (0,5) skall ges till sökande som har mer än fem års yrkeslivserfaren
het och som sök» i provurvalsgruppen. 

6. Lokala högskolestyrelser skall besluta om urval till fristående kurser. 
Betyg, högskoleprov, tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, behov av ut
bildning samt särskilda skäl skall vara urvalskriterier. Lottning skall undvi
kas. 

Under rubriken "Principiella utgångspunkter" behandlas den sociala snedrekryte
ringen som en del motioner tagit upp. 

"Utskottet vill inledningsvis konstatera att ett av målen för högskolepolitiken 
är att åstadkomma en vidgad social rekrytering. Utskottet delar därför motionä
rernas oro över de rapporter som visar att den sociala snedrekryteringen till sko
lan består. Skillnaderna i rekrytering till högskolan från olika socialgrupper är 
väl dokumenterad och kräver inga nya undersökningar." (a. a. s 9) 

3^Kungl. Maj:ts proposition nr 32 1987/88 angående urval till högskoleutbildning. 
•^Utbildningsutskottets betänkande nr 32 1987/ 88. (UbU 1987/88:32) 
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Som orsaker till skillnaderna tar utskottet upp geografiska, ekonomiska och atti
tydmässiga faktorer, där man betraktar de attitydmässiga faktorerna som svårast att 
åtgärda. I övrigt tar utskottet under rubriken "Behörighet" upp den s k självpröv
ningsrätten, vilken innebär att man föresläs kunna söka till fristående kurs vid 
högskolan om man är 25 är och har minst fyra års yrkesverksamhet Man föreslås 
själv fä bedöma huruvida man uppfyller kravet om allmän behörighet i svenska 
och engelska. Utskottet skriver (a. a. s 12): "Övervägande goda erfarenheter har 
redovisats av den hittills tillämpade självprövningsrätten. Enligt utskottets upp
fattning har självprövningsrätten stor betydelse för en vidgad social rekrytering till 
högskolan." 

Under rubriken "Särskilda urvalsmetoder" sammanfattar utskottet: 

"Särskilda urvalsregler gäller redan förflera konstnärliga utbildningar, där hän
syn kan tas till bl a. resultat av prov som avser visa den sökandes lämplighet 
och fallenhet för den sökta utbildningen." (a. a. s 20) 

Man hänvisar till en försöksverksamhet vid Karolinska institutet med intagning 
till läkarutbildning av speciellt forskningsintresserade samt även till arkitektut
bildningen. Det finns också intresse för intervjuer vid intagning till läkarutbild
ning. UHÄ är enligt utskottet positivt inställd till försöksverksamhet, när det gäl
ler särskilda urvalsmetoder inom lärarutbildningen. 

Följande figur sammanfattar den påbörjade kronologiska avvecklingen av det 
relativa betygssystemet. Figuren visar de tidigare omnämnda utredningarna med 
angivande av viktiga förändringar i regelverket inom högskolan, grund- och gym
nasieskolan som kan uppfattas som steg i riktning bort från det relativa betygssys
temet I figuren har också den senaste utredningen tagits med, en expertgrupp semi 
tillsatts av Utbildningsdepartementet (Utb. dep., 1989), som dock ej hittills hun
nit redovisa sina förslag. 
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Tillträdesutredningens urvals
regler till högskolan 
(SOU 1985:57) 

Anvisningar för grund 
skolans betygsättning 
LGR-80 

Kompetensutredningen 
(SOU 1970:21) > MUT 

SÖ (1972) 

SÖ (1970) 

SÖ-FS 1989:18 

y 
Figur 2. Utredningar och regler som bidragit till den påböijade avvecklingen av det 

relativa betygssystemet 

SÖ:s anvisningar frän 1969 gäller för grundskolans till dess att betygsbestämmel
serna, efter mycket utredande, läggs fast i och med propositionen om läroplanen 
för grundskolan37 som skall gälla frän och med läsåret 1982/83. 

För gymnasieskolans betygsättning gäller normalfördelningen i alla ämnen 
utom pä naturvetenskaplig linje i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi38. 
Huvudproblemet har blivit frågan om hur man skall kunna tillämpa den relativa 
betygsättningen i en skolform som efterhand genom tillval och bortval ständigt 
inneburit förändring av elevgruppens sammansättning. Detta konstateras i den se
naste informationsskriften från SÖ3^ under hänvisning till SÖ:s författningssam
ling (SÖ-FS 1989:18). 

Under rubriken "Absoluta betyg" (a. a. s 15) påpekas att det också finns inslag 
av icke relativ betygsättning. Godkänd och icke godkänd finns i vårdutbildningar
nas praktikämnen. För ämnen som avser yrkeskunnande gäller att betyg inte skall 
sättas om eleven inte uppnått en godkänd nivå. I försöksverksamheten med treåriga 
yrkeslinjer påpekas att karaktärsämnena är modulindelade och att eleverna får till

37Proposition nr 180/ 1978/79. 
-^Fördelningen skall ske efter följande procenttal: 
Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 5 18 34 28 15 
•^Betygsättning i gymnasieskolan. Ett stud iedagsmaterial ( SÖ,1990a). 
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godoräkna sig de moduler (markerade med "G") som de genomfört med godkänt re
sultat. Kursplanerna är här också modulindelade och beskrivningen av målen är 
långt urförligare än i mål och huvudmoment för gymnasieskolans ämnen. 
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AVVECKLINGEN AV DET RELATIVA BETYGSSYSTEMET. 
TEMATISK ANALYS. 

FÖRÄNDRING I SYNEN PÂ BETYG-UTVÄRDERING 

Wigforss' arbete med att göra betygen jämförbara hade påbörjats under psykome-
trins inflytande, som kan sägas vara det dominerande paradigmet ända fram till 
1960-talet.1 Perioden från början av 60-talet betecknas som utbildningsteknolo
gins tidevarv.2 Som framgått undgick ej heller betygsutredningarna utbildningstek-
nologiskt inflytande. Marklund (1985) beskriver arbetet inom MUT-projektet på 
följande sätt: 

"Till en början anknöts diskussionen om målspecificeringarna till den samtida 
betygsdebatten. Preciserade ämnesmål sågs som en väg ut ur det relativa be
tygssystemet in i vad man kallade målrelaterade betyg. " (a. a. s 332). 

Att precisera ämnesmål gick relativt bra i ämnen som matematik och naturveten
skapliga ämnen, medan svårigheterna var mera markerade inom SO-ämnen och 
språk. Arbetet var också tids- och resurskrävande. I en PM3 (Isling, 1972) kritise
ras den första SÖ-utredningens (1970) förslag om målrelaterad betygsättning. 
Isling pekar på riskerna med en alltför preciserad målrelaterad betygsättning. Man 
riskerar att få en hårt provstyrd skola, vilket enligt Isling strider mot de övergri
pande målen för grundskolan. Dessutom skulle förslaget ställa SÖ i en "omöjlig 
situation", som man inte ekonomiskt eller personellt kunde hantera. "Redan fast
läggandet av en miniminivå torde i de flesta ämnen vara en omöjlighet.4" Islings 
väg ut ur dilemmat blir kompromissförslaget benämnt kursrelaterade betyg. Här 
blir det endast tal om att precisera mittenbetyget. 

Tilltron till utbildningsteknologin avtog emellertid efterhand och 1975 lades 
MUT-projektet ned. I Marklunds (1985) slutsummering av MUT heter det bl a att 
"nedläggningen kom att bli början till slutet för den utbildningsteknologiska 
perioden i svensk skola." (a. a. s 332). Åke Isling ( 1980), som i och med beslutet 
om nedläggning av MUT, lämnade sin befattning som skolråd inom SÖ, skriver 
beträffande MUT-utredningens utbildningsteknologiska inriktning : 

*Se t ex Frykholm & Nitzler (1989). 
2Se t ex Isling (1980), Marklund (1985) samt Frykholm & Nitzler (1989) 
3 Författat av skolrådet Åke Isling (1972- 09- 18). 
4Jmf PM om s k absoluta betyg (1970-08-19) av Sixten Marklund, där han översikt
ligt bedömer i vilka ämnen och årskurser målrelaterade betyg kan konstrueras. Mate
matik och maskinskrivning bedöms som ämnen som lätt kan målbestämmas, medan 
Orienteringsämnen och praktisk-estetiska ämnen anses mycket problematiska. 
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"Flertalet av dem som arbetade inom MUT- projektet strävade också efter att 
komma ifrån utbildningsteknologins insnåvande inverkan. Vad vi var ute efter 
var dels att försöka förena övergripande mål med ämnesmål samt resultatmål 
med processmål, dels att försöka beskriva vad som skulle vara en kärna av kun
skaper och färdigheter" ( a. a. s 215) 

Vidare fortsätter Isling beträffande betygsättningen: 

" I vårt arbete fjärmade vi oss mer och mer från syftet att göra målprecisering
arna till ett instrument för betygsättningen. Vi ville komma ifrån fixeringen 
vid utvärdering av enskilda elever och i stället mera ta sikte på en utvärdering 
av systemet: klassen, stadiet, skolan, rektorsområdet etc." (a. a. s 215 ff) 

Parallellt med MUT- utredningen pågick utredningen om Skolans inre arbete 
(SIA), som i sitt huvudbetänkande (SOU 1974:53) yttrar sig beträffande målfrågor
na (a. a. s 303), där man skriver att "effektiv inlärning förutsätter att målet är så 
klart och entydigt formulerat att eleven helt förstår dess innebörd." SIA-utrednin-
gen yttrade sig också med anledning av SÖ:s betygsutrednings rapport (1970), och 
menade att det var angeläget att arbetet med målrelaterade betyg skulle fortskrida. 

Det Isling återger inträffade en bit in på 70-talet när utvärderingsforskningen 
kom att inriktas på processtudier och klassrumsforskning.5. Brytpunkten inträffade 
enligt vissa bedömare 1972 .61 sin avhandling beskriver Frykholm & Nitzler 
(1989) denna period i sin avhandling på följande sätt: 

"Den utbildningsoptimism som tidigare präglade den socialdemokratiska skol
politiken börjar nu ersättas av en alltmer utbredd utbildningspessimism. Försö
ken att utjämna sociala skillnader genom att på organisatorisk väg skapa jäm
lika utbildningsmöjligheter, visar på nedslående resultat(a. a. s 36) 

Författarna betecknar denna period som en utbildningssociologisk period inriktad 
på processtudier och kritisk forskning. Betygens roll i förhållande till den sociala 
snedrekryteringen börjar ifrågasättas från olika håll. Enligt Bengtsson och Härn-
qvist (1972) bestämmer socialgruppstillhörighet till stor del vilken utbildning 
man väljer efter grundskolan och gymnasiet. Callewaert och Nilsson (1977) visar 
på sambandet mellan betyg och socialgrupp med hänvisning till Bengtsson och 
Härnqvist (1972). Man har konstanthållit betygsgraderna för socialgrupperna ett, 
två och tre och visar på, att vid lika betyg slår socialgruppstillhörighet igenom , 
mest markant på de lägre betygen. Dessutom anser man att betygen är ett tämligen 
dåligt mått på intellektuell förmåga, eftersom elever från högre socialgrupper i ge
nomsnitt får högre betyg än elever från lägre social- och utbildningsgrupper, vid 
konstanthållandet av den intellektuella förmågan. Bengtsson och Härnqvist (1972) 
redovisar tre teorier om varför man inom olika socialgrupper inte har samma chan
ser att välja utbildningsväg (a. a. s 38): 

^Frykholm & Nitzler (1989) s 36. 
^Franke-Wikberg & Lundgren (1979, s 25). 
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1. Utbildningsteorin; det är genom gestaltningen av utbudet på utbildningstill
fällen som man gör framsteg. 

2. Kulturteorin; det är olika socialgruppers inställning till utbildning och kul
turella chanser över huvud taget som förhindrar en individuell likhet i chan
ser till utbildning. 

3. En s k strukturell teori; den menar att man mäste ändra pä de centrala soci
ala och ekonomiska förhållandena, och därmed på inkomst- och statusför
hållandena, för att skapa förutsättningar för den ovannämnda likheten i 
chanser. 

I beskrivningen av framväxten av det relativa betygssystemet har tidigare beskri
vits den anda som präglade synen på betyg och urval under 40- och 50-talen. Bety
gen sågs av Wigforss som bidragande till ett mer demokratiskt urval. Genom att 
försöka göra betygen jämförbara och objektiva och genom att möjligheterna i eko
nomiskt hänseende skulle bli bättre för flertalet, borde ett mer rättvist urval kunna 
bli verklighet. Inom amerikansk utbildningsforskning böljar man på 70-talet fram
för allt inom den tredje teoribildningen starkt ifrågasätta urvalsdemokratins prin
ciper om jämlikhet via utbildningssystemet t ex i form av betyg. Man menar i 
stället att utbildningssystemet under skenet av att vara objektivt och rationellt, 
legitimerar de ekonomiska och utbildningsmässiga olikheterna:7 

"The educational system legitimates economic inequality by providing an 
open, objective, and ostensibly meritocratic mechanism for assigning individu
als to unequal economic positions." (a. a. s 103) 

Betygen manifesterar hur man lyckas i klassrummet. "Through competition, suc
cess, and defeat in the classroom, students are reconciled to their social positions" 
(a. a. 106). Betygen blir enligt detta synsätt och i motsats till vad Wigforss ansåg, 
något som tvärtom hindrar en utjämning av olika socialgrupper. I den promemoria 
som bildade underlag till SÖ:s utredning (s 48) uttrycks det önskvärda i att såväl 
individer med olika social bakgrund och erfarenhet, jämn könsfördelning och olika 
slag av begåvningar finns representerade. Den sociala snedfördelningen tycks dock 
vara svår att rubba. I flera studier beskrivs den sociala snedfördelningens effekter.8 

Vid utskottsbehandlingen av den proposition9 som blev resultatet av Tillträdesut
redningens arbete (1988) konstaterar man:10 

"^Bowles & Gintis (1976, kap. 4). 
8Se t ex. Andersson mfl. (1980)), Amman & Jönsson (1983, 1986 ), Kim (1983) och 
Härnqvist (1960, 1980). 
9Kungl. Maj:ts proposition nr 32 1987/88 angående urval till högskoleutbildning. 
^Utbildningsutskottets betänkande nr 32 1987/88 (UbU 1987/88: 32). 
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"Utskottet vill inledningsvis konstatera att ett av målen för högskolepolitiken 
är att åstadkomma en vidgad social rekrytering. Utskottet delar därför motionä
rernas oro över de rapporter som visar att den sociala snedrekryteringen till 
högskolan består. Skilllnaderna i rekrytering till högskolan från olika social
grupper är väldokumenterad och kräver inga nya undersökningar." (a. a. s 9) 

I den fortsatta utskottsbehandlingen diskuteras bland annat i en moderat motion11 

huruvida det är önskvärt eller möjligt att med hjälp av tillträdesregler kunna förän
dra den sociala snedfördelningen i positiv riktning. Moderaterna anser att positiva 
förändringar kan åstadkommas "genom att ta tillvara varje enskild elevs förutsätt
ningar på bästa sätt." Stor betydelse anser man också att utformingen av studieme
delssystem och lönepolitik har. Enligt de moderata motionärerna torde det vikti
gaste instrumentet för att förändra den sociala snedrekryteringen till högskolan vara 
att se till att satsning på högre utbildning blir en ekonomiskt lönsam investering. 

"Utskottet kan dela meningen att antagningssystemet har betydelse, men att 
förändringar i detta har en begränsad effekt, såvida inte direkta och uttryckliga 
socialgruppskvoteringar byggs in. Hittills har dock inga sådana förslag fram
förts. Utskottet bedömer det inte heller som möjligt eller rimligt att lösa 
snedrekryteringsproblemet med den typen av åtgärder." (a. a. s 10) 

Utskottet tar upp den så kallade "självprövningsrätten" (s 62) som en tänkbar 
väg.12 

Urvalsfunktionen 

Fram till 1970-talet kan man säga att urvalsfunktionen stått i centrum för de rela
tiva betygens tillblivelse. Om man ser till de funktioner hos betygen som varit i 
fokus under 1970-talet görs försök från många håll att tona ner urvalsfunktionen 
hos betyg. SÖ:s anvisningar (SÖ,1969) måste anses vara det sista "monumentet" 
för tilltron till detta betygssystem. Både grundskolan, gymnasiet och fackskolan 
omfattades då av relativa betyg. Urvalsfunktionen framträder också i anvisningarna 
som huvudmotivering till varför man val t relativa betyg framför målrelaterade (a. 
a. s 3 ff). 

SÖ medverkade under början av 70-talet till en nedtoning av betygens roll vid 
urval till utbildning och arbete. Som tidigare framgått hade man inom SÖ en 
ganska bestämd syn redan i samband med den första utredningen (1970). I samband 
med publiceringen av den socialdemokratiska promemorian från utbildningsdepar
tementet som låg till grund för uppdraget, klargjordes att man inte kunde ha ur
valsfunktionen i fokus vid översynen av betygssystemet, åtminstone inte när det 
gällde övergången från grundskola till gymnasium. För SÖ var det snarare motiva
tions- och informationsfunktionen som kom att stå i centrum under arbetets gång. 

nUbU 1987/88:32 s 9. 
12 "Självprövningsr ätten" har tidigare diskuterats på s 62 i samband med redovis
ningen av Tillträdeutredningens (SOU 1985:57) förslag. 
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Den socialdemokratiska promemoria som preciserade SÖ:s uppgifter vill också 
tona ner urvalsfunktionen och väga den mot betygens negativa effekter på skolar
betet och skolans sociala målsättning. Promemorian pekar på dilemmat vid urval 
över huvud taget oavsett urvalsinstrument: 

"Eftersom skillnaderna i förmåner och arbetsförhållanden mellan olika yrken 
fortfarande är stora, är det naturligt att konkurrensen blir hård om de utbild
ningsvägar som leder till de mest åtråvärda yrkena. Om urvalsinstrumentet vid 
denna konkurrens utgörs av en bedömning av elevernas prestationer i skolan, 
kan man inte hindra att skolarbetet påverkas av konkurrenssituationen. " (a. a. 
s 6) 

SÖ verkar också klar över denna problematik i samband med att man säger sig ar
beta mot en alltmer målrelaterad betygsättning (ASÖ 1969/70 s 4 ff). Man tror 
inte att en målrelaterad betygsättning i sig löser alla de problem som anförts mot 
de relativa betygen, utan en av de åtgärder man föreslår är bl a att minska trycket 
på betygen via försök med studielämplighetsprov som komplement till betyg vid 
urval till högre utbildning. 

I LGR 80 fastslås dock (s 39) att i vissa fall kommer antalet platser i den 
sökta utbildningen att vara otillräckligt i förhållande till antalet sökande. Intag
ningsnämnden måste då göra ett urval bland de sökande. Som central urvalsgrund 
måste betyg användas. Övriga urvalsgrunder är arbetslivserfarenhet, förutbildning, 
rangordning av val, upprepad ansökan samt könstillhörighet. Tillträdesutredningen 
(SOU 1985:57) har, beträffande sin syn på urvalsfunktionen, tagit fasta på den 
omfattande kritik som tidigare redovisats och avvisar således gymnasieutrednin
gens betygsförslag. Synen på det relativa betygssystemets framtid förefaller också 
vara diametralt motsatt. När det gäller det relativa betygssystemets framtid vid ur
valet till högre utbildning skriver man: 

"För överblickbar framtid kommer emellertid betygen att vara viktiga vid urva
let. Detta talar för att betyg som har de nuvarande relativa betygens jämförbar
het och differentieringsförmåga bibehålls." (a. a. s 123) 

"Vägen bort" från det relativa betygssystemet försöker Tillträdesutredningen lösa 
på annat sätt, nämligen genom att minska deras "relativa" betydelse i förhållande 
till övriga urvalsinstrument. Betygsurvalet menar man fortfarande skall grundas på 
medelbetyget från gymnasieskolan. Provurvalet skall grundas på resultat av hög
skoleprov. I en tredje grupp skall "fri prövning" kunna ske med "beaktande av 
kunskaper och erfarenheter som är särskilt relevanta för resp. utbildningslinje." 
Man sammanfattar huvudförändringen på följande sätt: 

"Våra förslag till nya regler för urval till utbildningslinjer innebär att betygens 
dominerande roll som mätare av studiefärdighet minskas, genom att urvalet ba
serat på högskoleprov väsentligt utökas jämfört med idag." ( a. a. s 123) 

En strävan inom Tillträdesutredningen, har varit att göra mindre komplicerade ur
valsregler samt att avdramatisera betygens betydelse, samtidigt som andra urvals
instrument får komplettera betygen. Högskoleprov är ett sådant urvalsinstrument 
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som föreslås fâ ökad omfattning. Av utskottsbehandlingen framgår också att inter
vjuer och prov är tänkbara alternativa urvalsinstrument. 

Motivationsfunktionen 

När det gäller motivationsfunktionen tycks de flesta vara eniga om att den är en 
sekundär funktion, dvs ett resultat av betygens ev. användning vid urval. I princip 
hjälper det inte att byta betygssystem, sä länge detta system innebär att man ändå i 
slutändan skall jämföras med varandra. Redan i sin första utredning gav SÖ också 
uttryck för denna åsikt. Man har också i sina förslag försökt avlasta betygens till
delade funktion vid urval genom förslag till alternativa urvalsinstrument. Att tävla 
om betyg anses av mänga omöjliggöra att skolans sociala målsättning om samar
bete och gemenskap kan uppfyllas. Man är enig om att höga betyg stimulerar, 
medan de låga betygen snarast har en stämplande effekt 

Ett bedömningssystem som är motiverande för alla får inte vara jämförande 
utan måste bygga pä en individrelaterad princip. Detta bedömningssystem är dock 
svårt, för att inte säga omöjligt, att använda vid urval. Alla tycks tämligen eniga 
om att ur motivationssynpunkt är en individrelaterad bedömning att föredra. 
Oenigheten uppstår när man måste komplettera bedömningen med andra urvals
grunder. Det har varit svårt att hitta "objektiva" urvalsgrunder som inte har inne
hållit moment av konkurrens. Arbetslivserfarenhet, könstillhörighet, föreningstill
hörighet m m har alla snabbt blivit föremål för debatt. 

Informationsfunktionen 

Betyg är otillräckliga som information till föräldrar och elever. Man sätter sin 
tilltro till den individrelaterade bedömningen i form av samtal. Denna bedömning 
är dock inte oproblematisk. Eleven kan beskrivas i för "ljusa" termer av en lärare, 
som i försök att "vara till lags" i det längsta drar sig för att tala om eventuella 
problem och negativa sidor hos eleven. Missförstånd kan lätt uppstå. SÖ anför be
träffande den individrelaterade bedömningen som BU 73 föreslagit: 

"Elever och föräldrar vill visst veta vad ett resultat eller en enstaka prestation 
betyder, om den jämförs med vad andra elever presterar. En individrelaterad be
dömning innehåller därför ofta inslag av en relativ bedömning. Men den indi
vidrelaterade bedömningen kan göras allsidigare än den bedömning som har be
tygsättning som huvudsakligt syfte." (SÖ:s remissvar på BU 73 s 17) 

När det gäller information till arbetsgivare konstaterar BU 73, i motsats till t ex 
1957 års skolberedning, att arbetslivet inte tillmäter skolbetygen väsentligt infor
mationsvärde. Betygen torde ha betydelse endast vid förstagångsanställning. 

Betyg och kontroll 

Betygssystemet kan ses i ljuset av utvärdering som förändras mot en ökad decent
ralisering, med en förskjutning från regelstyrning till målstyrning. Betygens kon
trollfunktion kan tänkas avta och man får nya kontrollerande system, t ex prov 
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och diagnoser i samband med den nationella utvärderingen13. Kontrollen tar sig 
nya former. Decentraliseringen behöver kontrolleras. Mänga menar att behovet av 
kontroll har ökat pä sistone. Wallin (1989) anför följande:14 

"Den ökade betoningen på kontroll inom skolan skall i sammanhanget knytas 
till två förhållanden. Det ena år till decentralisering och därtill knuten målstyr
ning. Det andra är till kontroll som ett sätt att bemöta det ifrågasättande eller 
den legitimitetskris som drabbat skolan de senaste tio åren." (a. a. s 112) 

Författaren menar vidare att kontrollbegreppet "ingår i ett sammanhang som är vi
dare än vad enbart begreppet utvärdering beskriver." Han pekar ocksä på tendensen 
att centrala styrningsproblem flyttas ut till den lokala nivån. 

Om man betraktar kontrollfrågorna runt det relativa betygssystemet påpekade 
redan Wigforss att för att det relativa betygssystemet skulle fungera krävdes en 
central kontroll via anvisningar och även en lokal kontroll av betygsättningen 
och lärarna via inspektörer. Tidigare har också redovisats motstånd mot denna typ 
av kontroll från lärarna och den försiktiga hållning som SÖ intagit i kontroll
frågan. De "uppmjukade" bestämmelserna i LGR 80 kan ses som ett exempel på 
en minskning av den centrala kontrollen och en inriktning mot ett ökat lokalt an
svar för betygsättningen. 

Som tidigare framgått hade man inom MUT-utredningen försökt göra inne
hållsliga preciseringar i olika ämnen. Man försökte uppnå jämförbarhet genom att 
beskriva fordringarna i termer av relativt precisa mål vilket gav problem i vissa 
ämnen. Innehållet i beskrivningen av betygsstegen stod i centrum. Frågan "Vad 
skall man kunna för betyget 3 i matematik i årskurs 8 ? " krävde en noggrann pre
cisering av innehållet i detta betygssteg. Det modulbaserade betygssystemet enligt 
ÖGY-utredningen kräver också en hög grad av målprecisering. I en bilaga till 
långtidsutredningen kommenteras innehållet i modulerna. Modulerna preciserar 
framstegen i en mycket individualiserad utbildning. Profilering och individualise-
ring är nyckelord: ̂  

"Dagens betygssystem, och i synnerhet dess relativa form, blir obsolet. 
Valfriheten kommer att behöva förenas med ett moduluppbyggt system där inte 
bara den åmnesmässiga valfriheten ryms utan även möjligheter erbjuds att ar
beta inom en modul under varierande tid. En konsekvens av detta blir behovet 
att göra utbildningen obunden av årskursindelning." (a. a. s 57) 

Författarna menar att de stora problemen i den reform som förestår blir att komma 
ifrån det idag förlamande begreppet "kursen" samt att sätta betyg som är kvalita
tiva. När det gäller kontrollen av eleven skriver man: "Enligt vår uppfattning är 

Se t ex Skolans produktivitet, kva litet och effektivitet (SÖ 1990 b, s 77). 
14Skolan och utvärderingen. Fem professorer tar ordet. Kapitlet "Nationell utvärde
ring, kontroll och legitimitet" (Dahllöf, mfl. 1989). 

"2000-talets utbildning-en perspektivskiss." Bilaga till långtidsutredningen (s 
57, LU 90). 
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det en självklarhet att läraren pâ alla sätt mäste skaffa sig kunskaper om eleverna, 
sä också genom adekvata kontrollåtgärder" (a. a. s 60). 

KontrollMgan är inte bara en intern skolfråga. Modultänkandet i ÖGY-utred-
ningen inom de praktiskt inriktade linjerna innebär, som tidigare redovisats, att ett 
målrelaterat betygssystem i form av godkända eller icke godkända moduler införts. 
Modellen för dessa moduler skisserades redan i samband med BU 73 av SAF16, 
översikten av elevens godkända moduler bildar elevens kunskapsprofil. Försöks
verksamheten med modulsystemet och försöken med att precisera målen kan 
betraktas som ett inslag frän det privata näringslivet. Inslag av principer frän det 
privata näringslivet inom offentlig verksamhet har blivit ett utmärkande drag 
under senare delen av 80-talet, sä också beträffande utformningen av ett nytt be
tygssystem. 

En begreppsmässsig utredning av produktivitet och effektivitet i skolan har 
utförts på beställning av SÖ (1990 b). En grupp forskare knutna till Kommunför
bundets revisionsavdelning har av SÖ fått i uppdrag att belysa begreppen produkti
vitet, kvalitet och effektivitet inom skolan.1 ' I denna skrift konstateras beträffan
de riskerna att alltför snabbt applicera begrepp och metoder från det privata nä
ringslivet (a. a. s 5): 

"Krav på effektivisering har lett till att begrepp och metoder från privata nä
ringslivet ibland alltför oförmedlat och okritiskt applicerats på en offentlig 
verksamhet. Det privata näringslivet eftersträvar, och måste eftersträva vinst i 
kronor räknat. I offentlig verksamhet är vinsten exempelvis friska människor 
(sjukvården) eller kunniga (skolan). Offentlig verksamhet har också rättvise
krav att tillgodose, som privat näringsliv inte behöver ta hänsyn till." 

I samma rapport (SÖ, 1990) konstateras att, för att skolverksamheten skall kunna 
fungera effektivt i ett målstyrt system, krävs ökad utvärdering. Man diskuterar be
greppet "likvärdig utbildningsstandard" i termer av processlikhet och produktlik
het: 

"Den ursprungliga betydelsen innebar, att alla barn skulle få samma chans till 
en grundläggande utbildning, oberoende av social bakgrund, kön eller boendeort 
(processlikhet, equality of opportunity)." (a. a. s 72) 

1 ^Remissyttrande till utbildningsdepartementet 1978-04-25. "En idéskiss till lösning 
av betygsfrågan." 
^Författare är Nils-Olov Christoffersson, Göran Andersson, Björn Anders Larsson, 
Ulf Torper och Helena Hallerström. Se SÖ (1990 b ). 
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Forskarna menar att under 70-talet skedde en förändring mot det man benämner 
"produktlikhet;" 

"Under 70-talet förändrades betydelsen mot en likvärdighet i resultat. Alla ele
ver skulle i vissa grundläggande avseenden uppnå samma resultat. Det skulle 
vara en allmän rättighet att lämna skolan med sådana grundläggande kunskaper 
och färdigheter, att man kunde klara sig som självständig medborgare i ett 
komplicerat samhälle." (a. a. s 72) 

Med hänvisning till styrningspropositionen (SOU 1988/89:4) menar man att 
processlikheten delvis kommer att minska genom möjligheterna till profilering 
för den enskilda skolan. Man påpekar dock att möjligheterna till profilering inte 
gäller basämnena. Den likvärdiga utbildningsstandarden får inte sättas ur spel 
genom den ökade profileringen. 70-talets försök med precisering av betygsstegen i 
beteendemål i samband med MUT, samt de modulbaserade betygen på de treåriga 
praktiskt inriktade försökslinjerna, som kan uppfattas som en reminiscens av 
MUT, ligger väl i linje med de intentioner som författarna beskriver. Precisering i 
beteendemål innebär samtidigt en kontroll av innehållet och en ökad styrning av 
läraren. Risken är också uppenbar för en ökad läromedelsstyrning. 

I de villkor som ställs upp för att man skall kunna tillämpa målstyrning påpe
kas (a. a. s 36) att måluppfyllelsen skall kunna mätas effektivt. På individnivå be
höver betygens innehåll då förmodligen preciseras enligt tankegångarna med mo
dulbaserade betyg. Fördelarna som ÖGY angav var individualisering, bättre resurs
utnyttjande samt att modulerna var "företagarvänliga." Genom att företagen kan 
studera kompetensbredden i form av olika kombinationer av moduler förväntas det 
bli lätt att slussa in alla, även dem med "smalare" kompetens, på olika arbeten. 
För företagen innebär de modulbaserade betygen ökade möjligheter till kontroll av 
innehållet i skolan. Både en kontroll av vad lärarna undervisar om och en kontroll 
av den enskilde eleven genom att studera kunskapsprofilen. 

MOTSÄTTNINGAR OCH SKILJELINJER KRING ALTERNATIVA FORMER 
AV BETYG 

Arbetsgivare-arbetstagare 

I de genomgångna remissvaren från SAF och LO diskuteras motsättningarna under 
följande rubriker; ordnings- och uppförandebetyg, betygen i folkskolan/grundsko
lan samt gymnasiebetygen och urvalet till högskolan. 

Ordnings- och uppförandebetygen 

SAF uttalar sig år 1951 i ett svar på en skrivelse från SÖ angående dessa betyg.1®* 
Enligt svaret har SAF inget att erinra mot förslaget om att vitsord i uppförande 
inte ges i avgångs- och examensbetygen. Beträffande borttagande av betyget i ord

*^SÖ:s skrivelse 23 febr. 1951. 

72 



ning ställer man sig mer tveksam. När det gäller betyget i ordning i olika praktis
ka skolor skriver man: 

"I skolbetyget avgivet omdöme rörande elevers ordning kan vara en god väg
ledning när det gäller att förutse elevernas sannolika uppträdande på arbetsplat
serna" (a. a. s 1) 

SAF uttalar sig inte i samband med 19S7 års skolberedning, men man kan ändå fä 
en inblick genom den enkät inom arbetsmarknaden, som berör anställningar i ar
betslivet.1^ Skolberedningen hänvisar till att det frän näringslivets sida föreligger 
starka önskemål om att skolan bör ge differentierade bedömningar av ordning och 
uppförande, samt även att skolan bör lämna uppgifter om andra egenskaper som t 
ex flit, arbetsförmåga, samarbetsförmåga och noggrannhet. 

LO har diametralt motsatta åsikter. I samband med remissbehandlingen av 
skolberedningsens förslag föreslår LO att ordnings- och uppförandebetygen avskaf
fas.20 Man är speciellt betänksam eftersom högsta vitsord alltid är normalvitsord, 
vilket betyder att alla andra graderingar får karaktär av ett straff, som får täras långt 
fram i livet. Vitsordet grundar sig enligt LO på en alltför snäv tidsperiod och på 
miljöfaktorer, som oftast i högre grad än eleven själv kan betinga de handlingar på 
vilka vitsord grundas. Hemförhållanden, läraren personligen, klass- och kamratmil
jöns slumpmässiga sammansättning vid ett visst tillfälle kan vara avgörande för 
ett handlingssätt eller beteendemönster. 

Sammantaget ger SAF uttryck för att via ordnings- och uppförandebetygen 
vilja kontrollera personlighetsegenskaper som ordning, flit, arbetsförmåga, samar-
betsförmåga, noggrannhet mm, dvs egenskaper som kan vara av betydelse för att 
kunna förutsäga framtida uppträdande på arbetsplatserna. LO å sin sida pekar på de 
negativa verkningarna som kan bli följden, t ex "stämpling" samt att bedömning
arna när det gäller personligheten är av instabil karaktär och därför ganska missvi
sande. SAF:s yttranden ger uttryck för en vilja till kontroll av eleven. LO:s ytt
randen ger utrryck för att vilja ha så lite kontroll som möjligt och av en betoning 
av riskerna för eleven eller den som söker arbete. 

Av utskottsbehandlingen av den proposition som blev följden av 1957 års 
skolberedning21, framgår att departementschefen efter viss tvekan stannar för att 
behålla betygen i ordning och uppförande. Utskottet ansluter sig till departements
chefens förslag och motiverar dess kvarvarande under hänvisning till att "dessa 
vitsord ofta anses vara ett stöd för lärare i deras arbete."22 Uttalandet kan anses 
spegla uppfattningen att lärarna använder dessa vitsord i disciplinerande syfte gent
emot eleverna. I och med att hänvisa till att lärarna behöver betygen i kontroll
syfte undviker man också officiellt att ta ställning i konflikten SAF-LO. 

^Synpunkter på skolans betyg inom lärarkår och arbetsmarknad. En undersökning ut
förd på uppdrag av 1 957 års skolberedning av f il. lic. Sven Rydberg. 
2®LO:s remissvar på betänkandet Grundskolan (SOU 1961:30, 31 ) i LO:s verksam
hetsberättelser 1961 under rubriken Yttrande till offentlig myndighet s 323 ff. 
21 Proposition nr 5 4/1962. Angående reformering av den obligatoriska skolan. 
22Särskilda utskottets utlåtande nr 1 /1962 s 173. 
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SAF uttalar sig inte specifikt om ordnings- och uppförandebetygen med anledning 
av Skolöverstyrelsens utredning 19702-*, men berör informationen till arbetsgivare 
med följande raden 

"Föreningen vill här endast understryka önskvärdheten av att betygen frän sko
lan ger upplysningar om sådant som samarbetsförmåga, initiativkraft, allmänt 
uppträdande, flit, uthållighet, intresseinriktning mm." 

SAF hänvisar till den arbetsgivarenkät som SÖ: s arbetsgrupp genomfört. 
(Gouiedo, 1970) och tillmäter resultaten allmän giltighet. SAF fortsätter samma 
linje i sitt remissvar på 1973 års betygsutrednings diskussionspromemoria24* där 
man hävdar att betygen bör kompletteras med skriftliga omdömen som lämpligen 
kan vara utformade som arbetsbetyg. 

Betygen i folkskolan/grundskolan 

Remissvaren från SAF och LO på huvudbetänkandet (SOU 1977:9) innefattar be
tygens roll vid urval, motivation och information. Som tidigare framgått menar 
majoriteten (s) i utredningen att urvalet till gymnasieskolan, i de fall där ett urval 
behöver göras, skall ske efter ett tregradigt omdöme, valalternativ, arbetslivserfa
renhet, könstillhörighet, förutbildning och ansökningstillfälle. 

SAF har i olika omgångar25 avgett synpunkter på betygsutredningen. I sin re
miss till huvudbetänkandet26 avstyrker man utredningens förslag. Motiveringen är 
att utredningen är bristfällig och att den inte baserar sig på forskningsrön (a. a. s 5 
ff). Man vill avskaffa det relativa betygssystemet och återinföra "kunskapsrelate-
rade betyg". Urvalet till gymnasieskolan skall lösas genom godkända betyg plus 
kunskapsprofil med godkända moduler. På lågstadiet skall godkändgräns definieras 
för hela kursen, mellanstadiet för vissa basfärdigheter och på högstadiet skall god
kändgräns finnas i varje ämne. I avgångsbetyget skall också framgå i vilken ut
sträckning eleven varit närvarande i skolan (kontrollmotivet). 

Vid urvalet ser man till allmän behörighet, dvs godkänt i alla ämnen, samt sär
skild behörighet i enlighet med olika linjers kunskapsprofiler, som fastställts i 
förväg. Det föreslagna omdömet avvisas med motiveringen att det "kommer att in
nehålla alltför stort mått av subjektivitet och ge föga information i en anställ
ningssituation" (a. a. s 3). När det gäller övriga tilläggsmeriter anser man att ar
betslivserfarenhet i begränsad utsträckning kan få tillgodoräknas, liksom intresse 

^Remissvar på Skolöverstyrelsens utredning 1 970 s 2 ff under rubriken "Information 
till arbetsgivare." 
24Remissyttrande till 1973 års betygsutredning. Diskussionspromemoria från 1973 
års betygsutredning, s 3. 
25Se bl a Remissyttrande till Utbildningsdepartementet (1973-12-10) ang. broschyren 
"Betyg" samt Remissyttrande till 1973 års betygs utredning (1975-05-30) ang. Diskus
sionspromemoria från 1973 års betygsutredning. 
^Remissyttrande till Utbildningsdepartementet. "Betygen i skolan " (SOU 1977:9) 
Betänkande avgivet av 1973 års betygsutredning. 
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för sökt utbildning. Förutbildning, könstillhörighet och föreningslivserfarenhet 
bör inte få räknas. 

LO har liksom SAF i olika omgångar gett uttryck för sina ståndpunkter27.1 
LO:s remissyttrande till betygsutredningens huvudbetänkande framgår att när det 
gäller grundskolan vill man inte ha jämförande bedömningar28. Man är positiv till 
arbetslivserfarenhet, valalternativ och könstillhörighet. Däremot avvisar man 
"skolans omdöme" med den motiveringen, att man tror att lärarna i grundskolan 
vet för lite om gymnasieskolans linjer för att kunna avge ett säkert omdöme. LO 
anser, att om betyg skall avskaffas, bör det ske i hela skolsystemet alltså även i 
gymnasieskolan. Någon form av certifikat, legitimation efter avslutad utbildning 
föreslås: "En sådan kursrelaterad bedömning av eleven efter avslutad gymnasiekurs 
bör vara tillräcklig för att avgöra om eleven har godtagbart yrkeskunnande och/ 
eller är behörig för antagning till högskolan. Denna bedömning i kombination 
med arbetslivserfarenhet bör kunna vara tillräcklig för att klara urvalet till högsko
lan." Motiveringen framgår av följande citat: 

"LO tar bestämt avstånd från betyg som urvalsgrund. Om betyg används för 
detta ändamål leder det till att det i första hand blir elever med låga betyg som 
avvisas från sitt förstahandsval, trots att de är- ofta på grund av lägre studiemo
tivation- mer beroende än andra att komma in på den utbildning de önskar. Om 
urval måste ske, får det enligt LO:s mening inte ske så att dessa grupper miss
gynnas. Just bruket av betyg som urvalsgrund anser LO vara ett av de främsta 
skälen för att betyg skall avskaffas(a. a. s 68) 

I SAF:s remissvar berör man motivationsfunktionen genom att hänvisa till SAF-
kongressen (1977): 

"Den svenska betygsdebatten är ensidig, därför att man så ofta betonar betygens 
betydelse för dem som fått dem- trots att deras värde är minst lika stort för om
givningen som en saklig information. Man påtalar de negativa reaktionerna 
hos dem som fått dåliga betyg. Möjligheten att genom egna ansträngningar 
höja sina vitsord, och den sporre detta innebär, nämns sällan." (a. a. s 6) 

SAF: s förslag om ett målrelaterat betygssystem i form av moduler med godkänd
gräns menar man verkar motiverande på så sätt " att alla elever får möjlighet att 
dokumentera sina framsteg." 

LO delar i sitt remissvar BU 73:s uppfattning att "betyg bidrar till att grupper 
av elever vänder sig från skolan, att de lätt försjunker i passivitet eller försöker 
hävda sin självkänsla i oacceptabla beteenden" (a. a. s 3). Man vänder sig mot på
ståendet att betyg skulle ha en generellt motiverande effekt. Betyg kan verka sti
mulerande för vissa elever, men ha en rakt motsatt effekt för andra: 

27Se t ex Landsorganisationen i Sverige 1975 "Skolans arbetsmiljö" (SOU 1974:53) 
samt Landsorganisationen i Sverige 1975 "Individen och skolan " (SOU 1975:9). 
28Landsorganisationen i Sverige 1978. " Betygen i skolan" s 65-71. Yttrande ti llsam
mans med Svenska Kommunalarbetarförbundet, S venska Metallindustriarbetareförbun-
det och Statsanställdas förbund. 
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"Skolan skall vara en förberedelse för samhälle och arbetsliv. Att i en sådan 
förberedelse trånas i att alltid tävla och konkurrera med sina kamrater, och att 
därmed verka för kortsiktiga individuella insatser står i stark kontrast mot de 
strävanden för solidarisk samverkan som förs av fackföreningsrörelsen. " (a. a. 
s 3) 

Beträffande betygens roll som information tar SAF i sitt remissvar avstånd ifrån 
BU 73:s förslag om att i grundskolan ersätta betygen med individielaterad bedöm
ning. Som framgått ovan vill man ha "kunskapsrelaterade betyg" kompletterade 
med individielaterad bedömning i modifierad form: "Grunden för den individrelate-
rade bedömningen bör dock elevens prestationer vara, såsom de kommit till ut
tryck i återkommande diagnostiska prov, standardprov etc." (a. a. s 1). SAF fö
reslår en utbyggnad av kvartssamtalen fa' att förbättra informationen. "Före mötet 
har alla parter gjort en skriftlig bedömning av elevens kunskap, intresse, arbetsvil-
lighet mm i vissa ämnen. Sedan jämför man de olika uppfattningarna och diskute
rar de ev. skillnaderna i förväntningar och prestationer samt vad som kan göras för 
att åstadkomma en förbättring." (a. a. s 2). 

LO tillstyrker huvudförslaget att ersätta betygen med individrelaterad bedöm
ning. Jämförande betyg bör ersättas med fyllig information. Man menar att samta
len skall utformas så att alla parters synpunkter tas till vara. När det gäller infor
mation till arbetsgivare räcker ett intyg om genomgången godkänd kurs. "Att i 
detta sammanhang få information om i vilken rangordning eleven placerats är av 
intet värde" (a. a. s 9). 

Det som förenar SAF och LO är deras kritiska inställning till de relativa bety
gen. Man kritiserar dock detta system från olika utgångspunkter. SAF:s kritik 
gäller den innehållsliga dimensionen. Man anser att betyg skall vara "kunskaps-
relaterade " vilket kan anses innebära att betygen skall ange precisa krav genom 
olika betygssteg eller genom att godkända moduler kan kombineras och på så vis 
skapa en gradering. Det är inte graderingen i sig i det relativa betygssystemet man 
kritiserar. Tvärtom vill man ha kvar graderingen och hävdar individualisering som 
grund för att skapa motivation. 

LO kritiserar det relativa betygssystemet utifrån att det graderar eleverna och ut
ifrån sin definition av jämlikhet. Man tar avstånd från åsikten att de relativa 
betygen har en generellt motiverande effekt. För dem som får de låga betygen ver
kar betygen tvärtom nedslående. För LO:s del räcker ett bevis på genomgången ut
bildning. Man tar helt avstånd från att betygen skall användas vid urval, vilket 
däremot inte SAF gör. I motsats till olika utredningars och regeringars motive
ring, att urvalsfunktionen är den primärara orsaken till att ha kvar betygen, hävdar 
man att denna funktion hos betygen är den främsta anledningen till att avskaffa 
de relativa betygen. De som mest behöver utbildning och arbete är enligt LO de 
som diskvalificeras genom de nuvarande urvalsreglerna. 

Enligt SAF skall skolans betygsättning, förutom gradering av kunskaper och 
färdigheter under hela skoltiden, även "betygsätta" personlighetsegenskaper. Per
sonlighetsegenskaperna skall tillsammans med närvaro bedömas och registreras av 
skolan. Här förefaller kontrollmotivet vara det primära. En elev som är benägen att 
vara frånvarande i skolan förmodas visa samma beteende på en kommande ar
betsplats. SAF:s modell för kvartssamtal skall komplettera betygen enligt SAF, 
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medan LO menar att dessa samtal kan ersätta den gängse betygsättningen. SAF:s 
modell för kvartssamtal överensstämmer i mängt och mycket med den individrela-
terade bedömning som införts i grundskolan som ersättning eller komplement till 
betygsättningen. 

Gymnasiebetygen och urvalet till högskolan 

SAF och LO yttrar sig i samband med 1960 års gymnasieutrednings förslag (SOU 
1963:42) om införandet av det relativa betygssystemet även på gymnasiet. Av 
översikten över olika remissyttranden i propositionen29 framgår att LO tillstyrker 
ett införande av den relativa betygsskalan, medan SAF är tveksam. I LO:s motive
ring är kravet på enhetlighet överordnat det faktum att man är kritisk till de rela
tiva betygen i sig. 

När det gäller synen på gymnasiebetygen och urvalet till högskolan följer SAF 
sina huvudlinjer när det gäller betygens roll genom att hävda deras betydelse i ter
mer av ett målrelaterat innehåll. SAF yttrar sig 1967 med anledning av Kompe
tensutredningens betänkande30. SAF diskuterar kvalitetsaspekter i termer av mål-
relaterade och relativa krav: 

"Kvalitet bör definieras målrelaterat och anknyta till studiernas avslutnings
nivå. Detta kräver att studiernas slutmål konkretiseras så att en utvärdering av 
studieresultatet kan ske och så att lärare och studerande uppfattar vilka presta
tioner som förväntas av dem." (a. a. s 4) 

Man vänder sig emot de tankegångar som man menar ligger bakom den relativa 
betygsättningen samt UKAS-systemets utspärrningsregler. Organisationen kan ej 
acceptera ett relativt kvalitetsbegrepp t ex att genomströmningen skulle definieras 
med en procentsats. Om urvalet till högre studier sägs följande: 

"Urvalet till högre utbildning kan betraktas som ett tekniskt problem När 
antalet platser inom en utbildningslinje är begränsat måste ett urval ske på nå
got sätt. Relevanta kriterier bör eftersträvas. Det står dock fullt klart att betyget 
är det för närvarande bästa enskilda urvalsinstrumentet. Det bör därför användas 
men kompletteras med andra instrument." (a. a. s 8) 

Betygens starka ställning motiveras genom den relativt höga korrelation med stu
dieframgång som man anser att betygen uppvisar. Dessutom anför man att det är 
ett enkelt system att använda. SAF tillstyrker att studielämplighetsprov används 
som komplettering till gymnasiebetygen. Man tillstyrker också möjligheten att 
tillgodoräkna arbetslivserfarenhet i särskilda kvotgrupper. 

^Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1 964. 
^Remissyttrande till Ecklesiastikdepartementet (12.10.1967) Kompetensutredning
ens betänkande II "Urval till högre utbildning." SAF:s arkiv. Yttrandeakt A 30:14. 
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Genom remiss 196731, yttrar sig likaledes LO över Kompetensutredningens be
tänkande I (Eckl. dep. 1966: 13). LO instämmer i utredningens syn på behörig
hetsreglerna : 

"Behörighetsreglerna får inte präglas av ett snävt betraktelsesätt. Det måste 
finnas möjligheter att meritera sig för en viss utbildning eller ett visst yrke på 
olika vägar." (a. a. s 185) 

LO instämmer också i att detta inte får ske på bekostnad av att kvalitetskravet 
sänks. Man tycker att det är angeläget att tillskapa ett urvalssystem som också tar 
hänsyn till sådana egenskaper hos den sökande, som inte kan dokumenteras i form 
av t ex betyg. Man uttrycker att betyg och intyg kan kombineras med begåvnings
test, studielämplighetsprov eller "objektiva kunskaper," vilket innebär kunskaper 
som annämarna lätt kan kontrollera t ex i praktiskt inriktade ämnen. 

I samband med remissyttrandet på Kompetensutredningens förslag H32 hävdar man 
också den informella kompetensens värde: 

"LO vill allmänt uttala att den duglige alltid ska ges chansen oavsett om ve
derbörande än kan uppvisa formella kompetenser och meriter eller ej. LO vill 
även uttala sig för en strävan mot en fortgående frigörelse från ett förlegat be-
tygs- och examenstänkande inom utbildningsverksamheten(a. a. s 67) 

Kravet på jämlikhet är fundamentalt: 

7 strävan efter jämlikhet på alla områden inom samhället måste varje individ 
få möjlighet att utveckla sig så långt den egna förmågan och viljan hin räcka. 
Härvid spelar kravet på jämlikhet i utbildningen en stor roll. LO har därvid ut
talat sig för ett raserande av ekonomiska, geografiska , sociala och psykolo
giska hinder." (a. a. s 68) 

1974 yttrar sig LO med anledning av Kompetenskommitténs betänkande (SOU 
1974:71).33 Man pekar i sitt remissvar på att den sociala snedfördelningen är stor. 
LO ställer sig bakom användandet av studielämplighetsprov34 under förutsättning 
att man beaktar att proven i huvudsak kommer att beröra dem som saknar formell 
utbildning. Faran är annars att proven görs utifrån ungdomsskolans innehåll vilket 
skulle missgynna dem som saknar den formella kompetensen (grupp III). 

31LO:s verksamhetsberättelser 1967 (s 185-187). " Tillträ de till postgymnasiala stu
dier." Yttrande över Kompetensutredningens betänkande I (Ecklesiastikdepartementet 
stencil 1966: 13). 
^Landsorganisationen i Sverige 1968 (s 67-68).Yttrande över Kompetensutrednin
gens förslag II," Ur val till högre utbildning" (Ecklesiastikdepartementet stencil 1967: 
8). 
33Landsorganisationen i Sverige (s 305-310). Yttrande öve r Kompetenskomitténs be
tänkande "Om behörighet och antagning till högskolan" (SOU 1974:71). 
34Landsorganisationen i Sverige, 1974 (s 331-332). LO avger ett separat yttrande 
ang."Studielämplighetsprov för intagning till högre utbildning" över ett SÖ-förslag. 
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I ett yttrande på en UHÄ-rapport 198035, om erfarenheterna av tillträdesreglerna 
till högskoleutbildning, anger man beträffande andelen direktövergång från gym
nasieskolan till högskolan att 20% bör vara riktvärde. Arbetslivserfarenhet och 
föieningsmeriter skall fortfarande ha reellt värde och ej vara tilläggsmeriter. Gym
nasiebetygens relativa vikt får ej öka. Man bör förutom förändring av urvalsregler 
samtidigt få (Scade resurser till ökad antagningsvolym. 

I remissvaret till "Tillträdesutredningen" (SOU 1985:57, SOU 1985:59)36 till
styrker SAF "i allt väsentligt" utredningens förslag. Man anger några undantag 
och kommentarer. Bland önskvärda förväntningar på sikt, anges bättre baskunska
per i engelska, svenska och matematik. Speciella prov skall kunna garantera att 
baskunskaperna finns (a. a. s 2). Man vill inte "permanenta" gränserna 1/3 resp. 
2/3 för betygsurval och provurval. Gränserna bör tas bort. En viss försiktighet i 
användandet av högskoleprovet bör iakktas för att man så småningom skall kunna 
finna en lämplig balans. Betygen bör kunna viktas. Arbetslivserfarenhet skall ej 
ge poäng vid provurvalet och skall, hos de s k 25:4-orna ersättas med livserfaren
het, dvs uppnådd ålder skall vara tillräckligt kriterium. 

LO yttrar sig också i samband med Tillträdesutredningen37 (SOU 1985:57). Man 
anser att betygsurvalet till högskolan kan slopas. Det räcker med provurval och fri 
prövning : 

"LO anser, till skillnad från utredningen, att i de fall urval bland sökande måste 
göras räcker det med två urvalsgrupper, nämligen provurval och fri prövning. 
Urvalskriterierna bör vara högskoleprov kompletterat med prov mot den sökta 
sektorn och i de fall där så erfordras intervjuer." (a. a. s 72) 

När det gäller ÖGY-reformen (SOU 1986:2,3) berör LO ej betygsfrågan direkt. 
Av remissvaret framgår38, att man är positiv till modulindelningen av karaktärs
ämnena samt i övrigt att "förstahandsval ska få ett betydande genomslag vid val 
av utbildning. En mycket avgörande förutsättning för att eleverna ska motiveras är 
att studierna har en sådan inriktning att deras intressen tillgodoses." (a. a. s 148 ff) 

Huvudskiljelinjerna från ungdomsskolan kvarstår alltså även beträffande synen 
på urvalet till högskolan. SAF håller på att ett betygsurval måste finnas grundat 
på ett målrelaterat betygstänkande, medan LO menar att det räcker med provurval 
och fri prövning. SAF menar att speciella prov skall kunna garantera att vissa bas
kunskaper finns. Skillnader i övrigt gäller tilläggsmeriter som arbetslivserfarenhet, 
som av LO ges en starkare betoning. LO:s uttalanden går i riktning från formella 
meriter genom olika examina och betyg mot ett betonande av informella meriter, 

-^Landsorganisationen i Sverige (s 17-20). Yttrande över UHÄ-rapport 'Tvä års e rfa
renheter av de nya tillträdesreglerna till högskoleutbildning" (UHÄ rapport 197 9: 13). 
^Remissyttrande till utbildningsdepartementet ang. betänkandet 'Tillträde till hög
skolan (SOU 1985:57) jämte rapport (SOU 1985:59) Prov för urval till högskolan. 
37Landsorganisationen i Sverige (1986). 'Tillträde till högskolan (SOU 1985:57). 
Yttrande till utbildningsdepartementet. 
•^Landsorganisationen i Sverige (1987)."En treårig yrkesutbildning" (SOU 1986:2 
och 3) Yttrande t ill utbildningsdepartementet. 
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där den "mest duglige", oavsett formella kompetenser eller ej, skall ges företräde. 
Man föreslär t ex prov och intervjuer i samband med remissen till Tillträdesutred
ningen. SAF betonar i sitt urvalssystem både formella meriter t ex i form av be
tyg och informella meriter. 

Sveriges Lärarförbund (SL) - Lärarnas Riksförbund (LR) 

Underlaget för diskussionen är remisser som inhämtats frän SL och LR från 1960-
talet och framåt, och som strukturerats under följande rubriker; urval, motivation, 
information och urval till högskolan. Svenska Facklärarförbundet (SFL) som 
organiserar en stor del av lärare i övningsämnen och inom de yrkesinriktade lin
jerna i gymnasieskolan intar i betygsfrågan en ståndpunkt som i mångt och myc
ket liknar SL:s syn. SFL har alltsedan BU 73 arbetat för en betygsfri grundskola 
liksom SL, medan man till skillnad frän SL beträffande gymnasieskolan vill ha 
bort de graderade betygen till förmån för ett utbildningsbevis där ämnen betygsätts 
i godkänt/icke godkänt3^ 

Urval 

I samband med analysen av framväxten av det relativa betygssystemet, konstatera
des inledningsvis skillnader mellan folkskollärare och läroverkslärare i attityder till 
de relativa betygen. I den nuvarande skolan är skillnaderna mest märkbara i huvud
sak på låg och mellanstadiet (i huvudsak SL-medlemmar) respektive högstadiet 
och gymnasieskolan (i huvudsak LR-medlemmar). De relativa betygen fick som 
tidigare framgått snabbare fotfäste i enhetsskolan/grundskolan än i gymnasiet. 
Lärarnas Riksförbund och speciellt SACO visade en påtaglig betänksamhet inför 
införandet av de relativa betygen i gymnasieskolan i samband med remissbehand
lingen av Gymnasieutredningen40. SACO:s uttalande kan tolkas som ett stöd för 
en målrelaterad betygsättning. 

Under 1960-talet yttrar sig folkskollärarkåren via Sveriges Lärarförbund (SL) i 
samband med gymnasieutredningens betänkande.41 Man uttalar sig för att inga sär
skilda betygsspärrar skall förekomma till gymnasieskolan och är emot den före
slagna betygsgränsen (2,3) när det gäller urvalet till högskola och universitet. I ett 
yttrande till SÖ år 19694^, för man fram mer precisa åsikter när det gäller de rela
tiva betygen. Man anser att förekomsten av betyg försvårar eller i vissa fall omöj
liggör ett tillämpande av de rekommenderade arbetsmetoderna enligt läroplanen. 
Betygen behövs som urvalsinstrument, i väntan på något bättre, i slutet av grund
skolan. Förbundet påpekar att lärarna bör vara väl förtrogna med regelverket kring 

39Se t ex Skola för framtiden. Facklärarförbundets utbildningspolitiska program, 1979 
s 229 ff, samt Utbildning för framtiden. Utbildningspolitiskt program framlagt vid 
SFL-kongressen, 1986. 
^Framgår av översikten i propositionen nr 171 år 19 64. 

Yttrande ti ll TCO (15 jan. 1963) "Yttrande ö ver gymnasieutredningens betänkande. 
Ett nytt gymnasium och Läroplan för gymnasiet." 
^Sveriges Lärarförbund med yttrande över "PM om elevbetygens rättskraft" (SÖ 16.4 
1968). 
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betygsättningen och anser inte att man fått tillräcklig information och fortbildning 
härvidlag. 

När det gäller lärarorganisationernas remissvar pä Skolöverstyrelsens utredning 
1970, framgår det att Sveriges Lärarförbund inte kan stödja förslagen från SÖ:s ar
betsgrupp4* SL vill avvakta det pågående arbetet med att försöka precisera målen 
för att ev. längre fram kunna ta ställning till ett målrelaterat betygssystem. I av
vaktan på detta bör det relativa betygssystemet behållas. När det gäller urvalsfunk
tionen är man sparsam i kommentarerna. Betygen kan ev. kompletteras med andra 
urvalsinstrument som studielämplighetsprov och urvalstest 

Sveriges Lärarförbund har avgett flera yttranden i anslutning till betygsutred
ningens arbete.44 I SL:s huvudyttrande till betygsutredningen stöds en betygsfri 
grundskola och hävdas att urvalet till gymnasieskolan går att lösa med en flexib
lare gymnasieorganisation, utbyggd SYO-verksamhet och arbetslivsorientering. 
SL avvisar skolans omdöme och könstillhörighet som urvalsgrunder. Övriga ur
valsgrunder biträdes, ev. kompletterade med kösystem. Det norska kösystemet är 
här förebild. SL är tveksam till att behålla betygen i den obligatoriska skolan en
bart för gymnasieskolans ev. behov av urvalsinstrument: 

"Enligt förbundets uppfattning är det tveksamt om man bör bibehålla betyg
sättningen i den obligatoriska skolan på grund av den icke obligatoriska sko
lans behov av vissa urvals- och fördelningsinstrument med de negativa konse
kvenser ett bibehållande av betygsättningen i grundskolan kan föra med sig för 
dess arbete och målsättning" (a. a. s 1) 

Lärarnas Riksförbund har yttrat sig vid två tillfällen över betygsutredningens ar
bete.45 Av yttrandet till betygsutredningens betänkande framgår att man avvisar 
utredningens förslag om ett slopande av betygsättningen i grundskolan. Man vill 
ha kvar en femgradig betygsskala enligt kursrelaterad princip. Urvalet till gymna
sieskolan skall ske via betyg, arbetslivserfarenhet och förutbildning. Betygen bör 
tillmätas störst vikt vid detta urval (a. a. s 4). 

Vid bedömningen av eleverna menar LR att man inte kan bortse från jämförel
ser vid urvalet. " Elever från olika skolor måste också kunna jämföras med varan
dra, främst vid antagning till högre utbildning och vid anställning" (a. a. s 1). 
Man instämmer i kritiken mot det relativa betygssystemet och anser att det måste 
ersättas med ett kursrelaterat betygssystem. Moderorganisationen SACO/SR:s ytt
rande går i linje med LR:s avgivna svar. Man avvisar utredningens förslag och 
angående urvalsfunktionen skriver man:46 

^Sveriges Lärarförbund Nr 761 (1.6.1972). 
44T ex Yttrande till Skolöverstyrelsen (1974-01-09) ang. Sö:s diskussionspromemo
ria betr. M UT-projektet samt Yttrande till TCO (1975-06-02) ang. Diskussionsprome
moria om betygsättningen i grundskola och gymnasieskola samt intagning till gym
nasiala utbildningar, a vgiven av BU 73. 
45Yttrande till 1973 års betygsutredninge ang. diskussionspromemoria (1975-06-05) 
samt Yttrande till Centralorganisationen SACO/SR över "Betygen i skolan" (1978-05-
06). 
46Remissvar till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet ang. "Betygen i 
skolan" (1978-04-25). 
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" För att helt eliminera behovet av urval till gymnasial utbildning skulle krä
vas att gymnasieskolan byggdes ut sä att alla kunde få sitt förstahandsval till
godosett. Detta är inte ekonomiskt möjligt och framför allt inte önskvärt ur 
arbetsmarknadssynpunkt. Efterfrågan på de olika linjerna inom gymnasieskolan 
varierarfrån år till år." (a. a. s 7) 

Läramas Riksförbund och Skolledarförbundet stöder förslaget om att urval till 
gymnasieskolan skall ske enbart pä betyg.47 När det gäller urval till gymnasie
skolan anser LR att det är avnämarnas sak att avgöra om betygen skall komplette
ras med något annat 

Det som förenar SL och LR är kritiken mot de relativa betygen. Bägge förbun
den vill ha bort det relativa betygssystemet SL med hänvisning till att de relativa 
betygen omöjlliggör ett förverkligande av läroplanens intentioner, medan LR an
ger kritik av mer principiell natur mot det relativa betygssystemet, som man me
nar inte förmår spegla innehållet i de olika ämnena. Sammanfattningsvis vill SL 
ha en betygsfri grundskola, medan LR vill ha någon form av målrelaterade betyg, 
där man skall kunna jämföra eleverna. LR tänker sig ett urval till gymnasieskolan 
byggt pä målrelaterade betyg. SL kan tänka sig andra urvalsgmnder till gymnasie
skolan än betyg, vilket däremot LR anser uteslutet LR anser att det är avnämarnas 
sak att avgöra om betygen skall kompletteras med något annat. 

Motivation 

SL pekar i sitt remissvar, med anledning av BU 73:s diskussionspromemoria, på 
förändringen i den obligatoriska skolans verksamhet som grundläggande för sitt 
ställningstagande till de relativa betygen: 

"Samtidigt har skolans arbetsmetoder utvecklats mot ökad samverkan elever 
emellan, vilket i sin tur lett till behov av en utvärdering av elevernas och sko
lans resultat av annat slag än vad konkurrensinriktade rangordningsmetoder 
hittills gjort. En bedömning som innebär att eleverna jämförs med varandra är 
inte förenlig med den obligatoriska skolans mål och verksamhet, (a. a. s 1) 

Lärarna utsätts för krav som kan upplevas som motstridiga. Man har krav på sig 
att förändra arbetssätt och innehåll till alla elevers bästa, dels också kravet att 
betygsätta eleverna. Ett jämförande betygssystem är oförenligt med de sociala må
len i läroplanen. 

LR berör motivation i sitt remissvar på BU 73:s diskussionspromemoria. Man 
vill ha kvar en kursrelaterad betygsättning i grundskolan för att få en korrekt infor
mation vid studieväg och yrke men också för "att betygens roll som stimulansfak
tor inte heller bör underskattas." (a. a. s 2). SACO/SR konstaterar i sitt remissvar 
att BU 73 inte redovisar någon forskning som ger stöd för att inte betygen är mo-
tivationsskapande. Påståendet från BU 73 om att kunskapsinhämtande som av ele
ven upplevs som meningsfullt inte behöver någon "morot" i form av betyg kom
menteras: 

47SÖ (1972, s 62 ff.) 
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"Emellertid är det ju så, att när en elev skall studera t ex ett främmande språk, 
han/ ho n ännu saknar insikt i hur användbart det kan bli längre fram. ...Det 
kan vara svårt att motivera eleverna för sådana ämnen och någon form av mo-
tivationshöjande inslag, t ex betyg, torde behövas." (a. a. s 6) 

Motivationsfunktionen hos betygen intar hos LR en mer central plats än den gör 
hos SL, som verkar vara beredd att bortse frän denna funktion till förmän för de 
sociala målsättningar som anses oförenliga med att betygsättning av elever. LR 
anser att "yttre motivation" i form av betyg mäste finnas, medan SL verkar mer 
benägen att hävda att den "inre motivationen" bör läcka. 

Information 

BU 73 menar att en individrelaterad bedömning fyller uppgiften att bäde ge infor
mation och stimulans. Det päpekas att denna typ av bedömning inte är jämförande 
och att risk för feltolkningar föreligger. Detta kan dock motverkas genom "infor
mation och fortbildning" (a. a. s 207). SL tillstyrker huvudförslaget att betygen 
skall ersättas med individrelaterad bedömning när det gäller grundskolan.48 Tvek
samheten berör det eventuella meraibete som den nya bedömningen kan innebära: 

"Om den individrelaterade bedömningen i form av samtal, föräldrakontakter 
mm skall genomföras på ett sådant sätt att de blir meningsfulla kommer de 
med all sannolikhet-och framför allt på högstadiet-att bli mycket arbetskrävan-
de för lärarna." (a. a. s 4) 

Man är också osäker på hur den individrelaterade bedömningen skall gå till: 

"Det råder en viss osäkerhet bland lärarna vad gäller innehållet i de individrela
terade samtalen och tekniken vid genomförandet av dessa som bör beaktas i 
fortbildningssammanhang." (a. a. s 4) 

LR avvisar förslaget att ersätta betygen med individrelaterad bedömning.491 stället 
föreslås kursrelaterade femgradiga betyg kompletterade med informationssamtal. 
SACO/SR kritiserar utredningens ställningstaganden när det gäller behovet av 
information: 50 

"SACOlSR finner det märkligt att utredningen först konstaterar att betygen be
höver kompletteras med andra former av upplysningar om elevens studiesitua
tion och därpå plötsligt hävdar att denna kompletterande information helt och 
hållet kan ersätta betygen." (a. a. s 5) 

48Yttrande till TCO (1978-04-05) s 4. 
49LR har yttrat sig vid två tillfällen över betygsutredningens arbete. Yttrande till 
Centralorganisationen SACO/SR över "Betygen i skolan" samt yttrande ang. BU 73:s 
diskussionspromemoria (1975-06-05). 
^Yttrande till utbildningsdepartementet (1978-04-25) s 5. 
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Informationen mäste enligt SACO/SR vara sä korrekt som möjligt Detta gäller 
bäde informationen till elever och föräldrar samt information mellan skolor och ar
betsgivare: 

"Ett ersättande av betygen med muntlig information fyller enligt SACOISR. s 
åsikt inte de här uppställda kraven. Det ligger i sakens natur att en muntlig in
formation, indirekt förmedlad (av klassföreståndaren från klasskonferensen) 
riskerar att bli alltför summarisk, otydlig och subjektivt färgad. Dess värde 
ligger i att den kan upplysa elev och föräldrar om elevens utveckling på sådana 
områden som betyg inte kan mäta. Sådan information är av den art att den var
ken kan eller bör formaliseras." (a. a. s 5) 

I en skrivelse till regeringen 198951 beträffande grundskolans betygsättning (a. a. 
s 9) kräver LR att betygen skall relateras till preciserade kurskrav (kursrelaterade 
betyg) och ges enligt en tre- eller fyrgradig betygsskala. Betyg skall ges varje ter
min fr o m äk 6 i grundskolan. 

Huvudskiljelinjen när det gäller informationsfunktionen mellan SL och LR är 
framför allt den individrelaterade bedömningens roll. SL anser den kan ersätta 
betygen medan LR anser att den bör vara komplement till den ordinarie betygsätt
ningen. I SL:s remissvar framgår att den individrelaterade bedömningen är behäftad 
med en hel del problem både avseende arbetsinsatsen frän lärarna men också beträf
fande innehållet. Faran med muntlig information är att den uppfattas på olika sätt 
och att den kan förvanskas. I en samtalssituation mellan lärare, elev och föräldrar 
krävs dessutom ganska mycket för att ge korrekt information. Man menar att man 
inte fått tillräcklig utbildning på området, vilket man tidigare också hävdat 
beträffande den "vanliga" betygsättningen av eleverna. LR menar att man bör sär
skilja information som mäts genom betyg från information som inte bör formali
seras t ex beträffande hur eleven utvecklats mm. 

Urval till högskolan 

SL yttrar sig i en remiss till Kompetensutredningens betänkande52 1967. När det 
gäller betygens roll skriver man : 

"Utan att ta ställning i sakfrågan vill förbundet instämma i de sakkunnigas 
uppfattning att betygen tills vidare kommer att vara det dominerande instru
mentet för urval bland sökande till postgymnasiala studier." (a. a. s 2) 

^Till Regeringen Utbildningsdepartementet "Betygsättning i grundskola och gymna
sieskola " (1989-09-18). 
52Yttrande till TCO (1967) över Kompetensutredningen betänkande II "Urval till högre 
utbildning " (E cklesiastikdepartementet 1967:8). 
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1970 och 1974 yttrar sig SL över Kompetensutredningens betänkande beträffande 
försök med studielämplighetsprov.53 Man hänvisar till tidigare uttalanden att 
"studielämplighetsprov skulle kunna användas som ett kompletterande instrument 
vid urval av studerande till olika utbildningar pä såväl gymnasial som postgym
nasial nivå" (a. a. s 1). Man pekar dock på vissa risker och negativa effekter t ex 
att om ett mycket stort antal personer kommer att genomgå provet, kommer 
provet att beaktas som någon form av avslutande examen eller examensprov med 
risk för styrningseffekter på underliggande stadium. En annan risk föreligger också 
i form av den s k "testträningseffekten". Spekulativa val av linjer och utbildnings
vägar kan ev. också öka i omfattning. Med hänvisning till ovantående bieffekter 
"anser förbundet att studielämplighetsprov bör tillämpas som ett av flera urvals
instrument och med stark begränsning, till dess att man hunnit bilda sig en klar 
uppfattning om vilka de negativa effekterna verkligen är och hur dessa skall kunna 
motverkas" (a. a. s 2). 

1986 yttrar sig SL i en remiss med anledning av Tillträdesutredningen". (SOU 
1985:57)55 Utredningens förslag tillstyrks i princip. Reglerna bör utformas så att 
de blir lättförståeliga. Man delar förslaget om att höja behörighetskraven i svenska 
och engelska. När det gäller urvalsreglerna ser SL positivt på möjligheten att 
variera andelen platser inom betygs- resp. provurval. Ändringar av urvalsregler får 
dock inte ske alltför ofta. Utredningens förslag om viktning av betyg avvisas. 

I yttrandet över betänkandet frän BU 7356, anser LR att man i gymnasieskolan 
skall betygsättas efter en kursrelaterad princip enligt en femgradig skala. LR vill 
ha bort de relativa betygen. I remissvaret över Tillträdesutredningens betänkande 
(SOU 1985:57)57 framgår inga större invändningar mot förslaget, inte heller i 
yttrandet över förslaget om den treåriga yrkesutbildningen (ÖGY) (SOU 1986:2, 
3)58. LR vill ha ett nytt kurs- och kompetensrelaterat betygssystem för all gym
nasial utbildning. 
I en skrivelse till regeringen 198959 hemställer LR (a. a. s 1) att regeringen i di
rektiven till kursplanearbetet för gymnasieskolan anger att kursplanerna om möj
ligt bör utformas så att kursrelaterade betyg kan användas. När det gäller gymna
sieskolan anser man att grunden för betygsättningen är att det skall finnas god
kändgränser för kurser på olika nivåer. Betygen skall vara kursrelaterade. En full

53Yttrande till TCO (1970) över betänkandet "Vägar till högre utbildning." VI: 1 
Behörighet och urval (SOU 1970:21) och VI:2 Organisation och information (SOU 
1970:55). 
54 Yttrande till TCO ang. SÖ:s förslag "Intagning ti ll högre utbildning" (SÖ 1974-06-
05). 
55Yttrande till TCO den 7, maj ang. 'Tillträde till högskoan." 
^Yttrande till TCO, 1978, (1978-04-05) över "Betygen i skolan" betänkande avgivet 
av 1973 års b etygsutredning. 
57Yttrande till SACO/SR, 1986, över Tillträdesutredningens betänkande "Tillträde t ill 
högskolan" (SOU 1985: 57). 
5% Yttrande över en treårig yrkesutbildning (ÖG Y) Del 1 (SOU 1986:2) och del 2 (SOU 
1986:3). 
^Skrivelse till Utbildningsdepartementet ang. "Betygsättning i grundskola och gym
nasieskola " (1989-09-18). 
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ständig gymnasiekompetens kan bestå av en viss summa godkända kurser vilka 
får komponeras enligt bestämda regler. Vad beträffar antagning till högskolan 
menar LR att betygen kan användas i tre olika avseenden: 

1. För att dokumentera allmän behörighet. 
2. För att dokumentera särskild behörighet till vissa linjer 
3. För att användas som urval när det finns fler sökande än platser. 

Man anser att det föreslagna kursrelaterade systemet kommer att fungera bättre på 
samtliga punkter. 

Både SL och LR verkar utgå ifrån att betygsurval i framtiden skall ingå vid ur
valet till högskolan. LR tänker sig även att ett betygsurval kan göras utifrån ett 
kursrelaterat betygssystem som i mångt och mycket liknar det modulsystem som 
införts på de treåriga praktiskt inriktade försökslinjerna. Provurval genom t ex 
högskoleprov (studielämplighetsprov) förutsätts vara alternativ till betygsurvalet. 
SL menar i sina remissvar beträffande studielämplighetsproven att det finns vissa 
risker för negativa veikningar på de underliggande skolformerna, då proven om de 
blir alltför dominerande kommer att betraktas som en "examen" utanför skolsyste
met med allt vad detta kan innebära av negativa styrningseffekter. Man nämner 
testträningseffekter, spekulativa linjer och val som tänkbara risker. 

Föräldrar-elever 

Redovisningen bygger på skrifter och remisser som inhämtats från RHS och de 
olika elevförbunden (SECO, Elevförbundet och Elevorganisationen i Sverige) 
under tidsperioden från BU 73 och framåt 

När det gäller Riksföibundet Hem och Skola som representerar föräldragruppen 
har man uttalat sig om betygsfrågan vid ett flertal tillfällen.60 Beträffande BU 73:s 
förslag om en betygsfri grundskola intar man en negativ hållning.61 Man vill ha 
kvar betyg och föreslår att betygen skall bli kursrelaterade. Betygsfrågan inom 
Hem och Skola har varit föremål för ett s k rådslag om betyg under läsåret 1987/ 
8862. Syftet med rådslaget var "att starta en diskussion om betygens roll och om 
skolans innehåll och arbetssätt" Frågor skickades ut till samtliga Hem och Skola
föreningar i landet och mer än 100 000 föräldrar stod bakom svaren. Till arbetet 
med rådslaget knöts en forskargrupp.6-* I inledningen till rapporten konstateras: 

Se t ex En föränderlig skola i ett föränderligt samhälle (1969), Yttrande över SÖ:s 
rapport "Betygsättninge i grundskola och gymnasium" (1972), "Säg din mening om 
betyg". En rapport från remissarbetet över 1973 års betänkande "Betygen i skolan" 
(SOU 1977:9). Pâ senare tid har man genomfört ett s k "rådslag" om betygen . Arbetet 
med detta finns redovisat i skriften "Rapport över r&dslag om betyg" utgiven av Riks
förbundet Hem och Skola 1988. 
6^Yttrande till utbildningsdepartementet ang. "Betygen i skolan (SOU 1977: 9) (1978-
05-28). 
6^Se fotnot 60. 
6^B1 a Ingemar Emanuelsson, Bengt Ahmné och Göran Haglund. 
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"De föräldrar som deltagit i betygsrådslaget uttalar sig för att betygen skall fin
nas kvar i grundskolan. De är däremot kritiska till de nuvarande relativa bety
gen och förordar en kurs- eller målrelaterad variant. Betygens viktigaste funk
tion är att motivera eleverna. Betyg kan inte ersätta andra sätt att informera om 
arbete och studieresultat, t ex enskilda samtal. Betyg bör ges från årskurs 6 och 
antalet betygssteg bör vara minst fem." 

I rapporten konstateras vidare (s 8) att det resultat man kommit fram till relativt 
väl speglar åsikterna hos föräldragruppen under 80-talet. Man hänvisar tfll två 
SIFO-undersökningar (1980 resp. 1985) som antydde att man ville utöka betyg
sättningen till f ler årskurser än årskurs 8 och 9: "Resultaten visade att betygen 
framför allt ansågs vara till för att stimulera i studiearbetet. Mindre viktig var be
tygens urvalfunktion för vidare studier, att upplysa föräldrarna och att bidra till 
ordning och arbetsro i skolan." RHS har engagerat Ekholm (1989) för att sam
manställa ett studiematerial i vilket betygen också ingår som en del.64 

Elevföretiädare under betygsutredningens arbete var SECO och Elevförbundet. 
Båda förbunden har gett ut många skrifter i anslutning till betygsutredningens ar
bete där man klargjort sina ståndpunkter 6^ I remissvaret på BU 73:s förslag66 

instämmer Elevförbundet i att de relativa betygen ersätts meid individrelaterad be
dömning. Man stöder förslaget om urvalssystem till gymnasieskolan i allt, utom 
vad beträffar skolans omdöme. Man anser det vara för slumpartat och menar också 
att ett sådant omdöme kan bli ett hot mot elevens integritet. Elevens totala per
sonlighet kan komma att "betygsättas." Man sätter sin tro till utvidgad SYO-råd-
givning och till att arbetslivserfarenhet också skall betyda mer i urvalet till gym
nasiet. 

Huvudskiljelinjen mellan RHS och de olika elevförbunden ligger i om betyg 
över huvud taget skall finnas. Inom SECO och Elevförbundet vill man inte ha nå
gra betyg alls utan sätter sin tilltro till individrelaterad bedömning. Man menar att 
denna räcker, om man kan lösa urvalet till högre studier genom utvidgad SYO och 
genom att arbetslivserfarenhet får större betydelse. Inom RHS vill man utöka be
tygsättningen i förhållande till som det är nu. Man vill ha kurs- eller målrelaterade 
betyg från årskurs 6, med hänvisning till den motiverande funktionen som man 
anser vara betygens viktigaste funktion. 

Urval 

I sitt remissvar på BU 73, under rubriken "Betygens roll för skiktning av ele
verna"67, menar RHS att ett av de tyngsta argumenten mot betygen har varit på
ståendet att betygen konserverar den skiktning av elever som fanns i den gamla 

^Studiematerialet "Skolans utveckling och utvärdering" i Riksförbundet Hem och 
Skolas regi, 1989. 
6^Se tex SECO; Principprogram (1977) Elevförbundet; Urvalet till vidare studier. 
(Mats Wingborg.). 
66Till Utbildningsdepartementet ang. 1973 års betygsutrednings betänkande "Betygen 
i skolan" (1978-04-30). 
67 Se fotnot 60. 
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skolan. Liksom elevförbunden avvisar man skolans omdöme som urvalsgrund till 
gymnasieskolan, sä som varande för slumpmässigt och för betydelsefullt poäng
mässigt vid intagningen, samt att det liksom de relativa betygen kan skapa studie
hets. RHS redovisar resultatet av en omfattande "rundfrågning" bland landets loka
la föreningar enligt vilken en majoritet menar att kursrelaterade betyg plus omdö
men kan bilda underlag för urval till gymnasieskolan (a. a. s 25). 

Av SECO:s principprogram (1977) framgår att man kritiserar betygens nuvarande 
urvalsfunktion: 

"Betygen är också ett dåligt urvalsinstrument. Det gynnar endast de elever som 
kan anpassa sig till den teoretiska undervisningen vi har idag. Elever med andra 
intresseinriktningar och kvalifikationer har mycket svårt att komma in på de 
linjer de är intresserade av. Resultatet blir att många elever tvingas in på ut
bildningsvägar de inte passar för, eller tvingas ut på en hård arbetsmarknad, där 
i synnerhet lågutbildad ungdom har svårt att få jobb." (a. a. s 4) 

Elevorganisationen konstaterar ( 1989)68beträffande urvalet till gymnasieskolan att 
man fortfarande håller fast vid att urvalet kan ske via förstärkt SYO-information 
och pekar på att antalet som kommer in på sitt förstahandsval är högt redan idag. 
Om inte urvalet kan genomföras med en mer flexibel gymnasieorganisation skall 
urvalet ske efter poäng på ett intagningsprov. Övriga urvalsgrunder föreslås vara 
arbetsliverfarenhet, kön och upprepad ansökan, vilka dock skall ha mindre betydel
se än intagningsprovet. Urvalet till högskolan skall också i första hand grunda sig 
på intagningsprov som alla som har allmän behörighet kan genomgå. Om detta 
inte räcker skall poäng för arbetslivserfarenhet, kön och upprepad ansökan till
godoräknas. Urvalet skall helt förläggas till högskolan så "att man i gymnasie
skolan kan koncentrera sig på att ge alla elever en bra utbildning." 

Motivation 

RHS berör betygens inverkan på motivationen i sitt remissvar på BU 73 genom 
att påpeka att det inte är betygen som skapar urvalssituationen: 

"Ur motivationssynpunkt skulle ett bedömningssystem vara att föredra, där 
goda prestationer belönas, medan stor restriktivitet iakttas vid utnyttjandet av 
värderingar som fungerar som negativa förstärkare." (a. a. s 8) 

Betygens inverkan på samarbetet mellan eleverna har övervärderats enligt RHS : 

^Program för Elevorganisationen, 1989 s 26. 
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"RHS tror att betygens konkurrensbefrämjande följder övervärderats. I vart fall 
har de en annan roll härvidlag än betygsdiskussionen givit vid handen. I den 
mån betygen försvårar samarbetet mellan eleverna torde detta nämligen i bety
dande utsträckning bero på att betygen bidragit till att styra in undervisningen 
på kunskapsmoment där en samarbetssituation mindre naturligt uppkommer. 
Detta förringar inte vikten av problemet, men förändrar analysen av detta." 
(a. a. s 9 ff) 

Man betonar snarare styrningsfunktionen mot mätbara prestationer hos de relativa 
betygen som det mest allvarliga. Mot bakgrund av RHS förslag om ett målre-
laterat flergradigt betygssystem tycks man dock ej i nämnvärd grad ha uppmärk
sammat de styrningseffekter som är förenade med en målrelaterad betygsättning, så 
länge man tänker sig använda dessa betyg i urvalssammanhang. 

Som inledningsvis konstaterats, lyfter RHS på senare tid fram motivations
funktionen som den viktigaste funktionen hos betyg. I förhållande till denna är ur
valsfunktionen sekundär. Elevförbundet avvisar i sitt remissvar betygens påstådda 
motiverande effekt:6^ 

"Förbundet ser avsaknaden av studiemotivation som ett tecken på att undervis
ningen upplevs oengagerande och dåligt verklighetsförankrad. Eleverna skulle 
knappast behöva konstlad motivation om undervisningen upplevdes menings
full. Betygen är dessutom en bidragande orsak till att undervisningen upplevs 
meningslös, eftersom betygsättningen får större betydelse än själva undervis
ningen." (a. a. s 2) 

SECO anser i sitt principprogram (1977) att betygen skapar konkurrens- och 
stressituation i skolan genom att man tävlar om de högsta betygen. De lägsta 
betygen är knappast motiverande för dem som får dem utan snarare ett bevis på 
misslyckande : 

"Alla dessa skrivningar och förhör, tillsammans med tävlan efter de högsta be
tygspoängen, skapar en stress- och konkurrenssituation som slår ut elever som 
inte orkar plugga tillräckligt mycket, eller som inte lyckats anpassa sig till 
den överteoretiserade undervisningen. Med ett lågt betyg "uppmuntras" eleven 
att ta nya tag. Detta ständiga bevis på misslyckande skapar knappast de "har
moniska individer" som läroplanen beskriver. På det här sättet börjar utslag-
ningen redan i skolan." (a. a. s 2) 

I Elevorganisationens skrift (1987)70 konstateras beträffande intagningssystemet, 
att det styr mot mätbara kvalitéer (s k yttre motivation). Man menar att intag
ningssystemet stämmer illa överens med den elevsyn som läroplanen ger uttryck 
för. Betygen tvingar fram en fokusering mot det mätbara och jämförbara. Detta 

^Remissvar till utbildningsdepartementet ang. 1973 års b etygsutrednings betänkande 
"Betygen i skolan" ( 1978-04-30). 
^Elevorganisationens förslag till kriterier för en betygsfri intagning till gymnasi
eskolan. Elevorganisationen i Sverige maj, 1987. 

89 



medför i sin tur att undervisningen i stor utsträckning styrs av läroböcker och 
prov. 

Information 

RHS avvisar BU 73:s förslag om att betygen i grundskolan skall ersättas med 
individrelaterad bedömning. "Den individrelaterade bedömningens framgång avgör i 
själva verket om och i vilken takt de konventionella betygen kan avvecklas" (a. a. 
s 12). Man menar att man på högstadiet har underskattat de svårigheter som den 
individrelaterade bedömningen skulle medföra. RHS anser att man i skolförord
ningen bör skriva in en skyldighet för skolan att varje termin kalla föräldrar och 
elev till samtal om skolsituationen. 

Elevförbundet instämmer däremot i sitt remissvar på BU 73, i att skolan skall 
göras betygsfri och att de sedvanliga betygen skall ersättas med individrelaterade 
samtal. "Samtalen skall dock inte ses som en bedömning, utan en diskussion mel
lan lärare och elever" (a. a. s 3). 

Samtalen kan dock bli en förtäckt betygsättning: 

"Samtalen får inte utformas som någon form av muntlig betygsättning. 
Elevförbundet tar därför avstånd från utredningens förslag till "samlad informa
tion om elevens skolsituation" som skolan ska förmedla till elev och föräldrar 
i slutet av varje termin. Förbundet anser att denna "information" lätt kan ut
formas till en standardiserad betygsättning." (a. a. s 3) 

Beträffande skolans information till arbetsgivare skriver förbundet: 

"Det kan inte vara skolans uppgift att VDN-märka de studerande så att arbets
givarna ska kunna veta vad de "köper". Ett intyg om genomgången utbildning 
måste vara fullt tillräcklig. Sedan får arbetsgivaren bilda sig en uppfattning om 
den sökandes lämplighet." (a. a. s 2) 

SECO anser i sitt principprogram (1977) att betyg snarare hämmar än uppmun
trar information till föräldrar och elever. Den nära kontakt som krävs förhindras 
av betygen. Betygen bör ersättas med ett intyg på genomgången skolform. Däre
mot konstateras som svar på frågan "Är betyg nödvändiga som komplement till 
övrig information?" i redovisningen av rådslaget om betyg som genomfördes av 
RHS läsåret 1987/88: 

"Man vill ha någon form av skriftlig dokumentation av terminens och läsårets 
arbete, utöver den information som t ex de enskilda samtalen ger." ( s 16) 

Avslutningsvis konstaterar RHS' förbundsstyrelse att betygen både har en motive
rande och informerande funktion enligt flertalet svar. Elevorganisationenerna har, 
som framgått ovan, avvisat dessa funktioner hos betygen. 
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BETYG-POLITISKA SKILJAKTIGHETER 

Allmänt om politiska skiljaktigbeter 

Huvudtendenser och skiljelinjer redovisas i följande sammanställning av betygsfrå
gans behandling i motioner, frågor, och interpellationer i samband med proposi
tionernas behandling i riksdagen. En koncentration sker kring BU 73 och debatten 
på 80-talet. 

Som utgångspunkt tas den uppdelning på politiska partier som blev följden av 
BU 73:s arbete, i vilket partilinjerna framgår ganska klart. Partiernas ställningsta
ganden i BU:73 sammanfattas, beträffande grundskola och gymnasieskola, i följan
de tabell:71 

Tabell 1. Översikt över de politiska partiernas ställningstaganden i BU 73. 

Stadium 

R 

C + FP M 

Grundskola Inga betyg Betyg vt åk 7,8 Betyg vt åk 3 och 
Samtal ersätter be- ht och vt åk 9 åk 6 
tyg 
Tregradigt om- Tregradig betygs- Femgradig betygs-
döme skala skala 

Gymnasieskola Tregradig betygs- Tregradig betygs- Femgradig betygs-

Intagning till 
gymnasieskola 

skala 

Omdöme 1- 3 

skala skala 

Betyg 1-3 plus Betyg 1-5 plus 
omdöme omdöme 

Eftersom socialdemokraterna var i majoritet i utredningen blev det deras förslag 
som kom att gälla som utredningens förslag. Av figuren framgår att förslaget om 
en betygsfri grundskola vilade på en politiskt bräcklig grund, vilket också visade 
sig när den borgerliga regeringen i en proposition lade fram det slutgiltiga försla
get72. Huvudskiljelinjen gick mellan socialdemokraterna och de borgerliga bloc
ket Motsättningarna markerades mest mellan socialdemokrater och moderata sam
lingspartiet . Noteras bör att VPK ställde sig på socialdemokraternas sida när det 
gällde grundskolan.7^ VPK ville och vill fortfarande avskaffa betygen inom hela 

71 Min tolkning av BU 73 av bl a partiernas reservationer. 
^Proposition nr 180, 1978/79 s 94. 
"Se t ex motion nr 1 419 och 1420 1975/76 (Hermansson mfl.) 
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skolsystemet inklusive högskolan74. Socialdemokraterna ville också avskaffa be
tygen i grundskolan, övriga partier ville ha kvar betyg, men ej relativa. Man ville 
ha mälrelaterade betyg ell« variant« av denna typ (kursrelaterade, "kunskapsrelate-
rade betyg", modulbaserade betyg) 

När det gäller skiljaktigheterna beträffande synen på betygen vid urvalet till 
högskolan kan en översiktlig bild fås genom Tillträdesutredningen (SOU 1985: 
57) från 198875, som bildar grunden för den socialdemokratiska propositionen an
gående urvalet till högskoleutbildning. I utbildningsutskottets betänkande sam
manfattas förslagen från dé politiska partierna i propositionen (a. a. s 5 ff).76 I 
det följande görs en översiktlig sammanfattning av de olika partiernas ställningsta
ganden. 

Moderata samlingpartiet (a. a. s 7) 

Tillträdesreglerna bör i största möjliga mån beakta de sökandes faktiska kunskaper. 
Behörighetsreglerna skall garantera att de som antas har tillräckliga förkunskaper 
för att klara av de kommande studierna. Vid urval mellan behöriga sökande skall 
merparten tas in på grundval av betyg, övriga sökande bör antas via provurval. 
Man avvisar meritvärdering via arbetslivserfarenhet och proportionell kvotering 
mellan sökande från olika grupper. Möjlighet att vikta betyg till vissa linjer bör 
finnas liksom rätt att genom komplettering höja betyg. 

Folkpartiet (a. a. s 7-8) 

Folkpartiet påpekar att det i slutet av 70-talet rådde politisk enighet om att skapa 
en "högskola för alla." Man pekar på att tanken om att bereda nya grupper tillträde 
i vissa sammanhang har kommit att stå i motsats till att ungdomar som lämnar 
gymnasiet skall få en högskoleplats utan onödig väntan. Studiefärdighetsprov bör 
ges ökad betydelse vid urval till utbildningslinjer. Provet skall mäta olika intresse-
och kunskapsprofiler beroende på linje. Fler platser måste garanteras sökande från 
gymnasiet Kraven beträffande allmän behörighet måste skärpas till genomgången 
treårig linje. Man är fä* viktade betyg liksom att man skall kunna förbättra betyg 
från gymnasiet. Visst värde bör ges för relevant arbetslivserfarenhet, liksom för ti
digare genomgången högskoleutbildning som är relevant för den sökta utbildning
en. 

Centerpartiet (a. a. s 8) 

Centerpartiet vill ha ett mer "kunskapsrelaterat" betygssystem. Betygen måste 
kompletteras med hänsyn till olika praktiska och konstnärliga färdigheter hos de 
sökande."Ett mera kunskapsrelaterat" betygssystem bör eftersträvas. Betygen 
måste i merithänseende kompletteras med hänsyn till o lika typ« av praktiska och 

74Se t ex interpellation nr 46 ( RD 44 s 9 (d) år 19 76 frän fru Lantz till Britt Mogård 
(m), och motion nr 740, är 1978/79 av Lars Werner mfl. 
7-*Kungl. Maj:ts proposition nr 32 1987/88 angående urval till högskoleutbildning. 
7^Utbildningsutskottets betänkande nr 32 1987/88. (UbU 1987/88:32) 
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konstnärliga färdigheter hos de sökande. Ett system för urval till högskoleutbild
ning som bygger på det nuvarande relativa betygssystemet kan inte utgöra någon 
mer långsiktig lösning på urvalsproblemet, varför man anser att tillträdesutred
ningens förslag måste ses som ett provisorium. Den allmänna behörigheten bör 
skärpas till minst betyg 3 i svenska och engelska enligt tillträdesutredningens för
slag. De som inte når upp till detta betyg bör enligt centerpartiet garanteras komp
letteringsutbildning. Relevant arbetslivserfarenhet bör vara poänggivande vid 
urvalet 

Vänsterpartiet kommunisterna (a. a. s 8-10) 

Sociala, könsmässiga och regionala hinder som alltjämt finns måste undanröjas. 
Införande av ett studielönsystem framstår alltmer som det mest verkningsfulla 
medlet att bryta den sociala snedrekryteringen. Olika metoder måste enligt motio
närerna prövas för att få ungdomar utan akademiska traditioner att fortsätta studera 
på högskolenivå, inte minst på de längre s k prestigeutbildningarna. Målsättnin
gen bör vara att helt komma bort från betygskonkurrensen i gymnasieskolan och 
finna andra mätmetoder för antagning. Studiefärdighetsprovet anses vara en sådan 
modell, som kontinuerligt bör utvärderas. Utformningen av provet, liksom konse
kvenserna av en vidgad provantagning, bör noggrant granskas och värderas av 
riksdagen och ansvariga myndigheter. Arbetslivserfarenhet bör värderas högre än 
vad som föreslås av regeringen och bör räknas både vid betygsurvalet och i sam
band med högskoleprovet 

Flera skiljelinjer kan iakttas. I den socialdemokratiska propositionen vill man 
vid urvalet till högskolan behålla det relativa betygssystemet under hänvisning till 
dessa betygs jämförbarhet och differentieringsförmåga. ( Se tidigare Tillträdesutred
ningens förslag) Mest avvisande till detta förslag ställer sig VPK, som hävdar att 
betyg i alla former skall försvinna från hela skolsystemet Övriga partier vill ha 
bort det relativa betygssystemet och ersätta detta med ett målrelaterat betygssys
tem. 

Moderaterna vill öka andelen som skall tas in genom betygsurval förutsatt att 
betygen garanterar "faktiska kunskaper." Centern och folkpartiet vill öka andelen 
antagna via prov. När det gäller tillgodoräkning av olika meriter vid urvalet hävdar 
moderaterna, i motsats till VPK, att arbetslivserfarenhet inte skall vara poänggi
vande. VPK anser att arbetslivserfarenhet bör få tillgodoräknas både vid betygsur
val och provurval. 

Redan den promemoria som angav riktpunkten för SÖ:s förarbeten till BU 73 
blev ett politiskt diskussionsämne. Den socialdemokratiska promemorian som 
upprättats inom utbildningsdepartementet har uppfattats på olika sätt från social
demokratiskt- resp. borgerligt håll. Från borgerligt håll (främst moderaterna) upp
fattades inte promemorian som ett stöd för att helt avskaffa betygen i grundskolan, 
möjligen att reducera betygen. Dessutom motsatte sig moderaterna att det blev "en 
intern SÖ- utredning på promemorienivå." Man ansåg att betygsättning inte var en 
intern skolfråga, utan att betygsfrågan borde tas upp till offentlig granskning av 
en parlamentarisk utredning.''I statsutskottets utlåtande över propositionen angå-

^ Motion i andra kammaren, nr 679 år 1970 ( Yngve Holmberg, Staffan Burenstam 
Linder mfl.). 
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ende de yrkesinriktade ämnena på gymnasieskolan, där betygsättningen föreslogs 
bli relativ, markerades också att frågan om betygsättning är en viktig angelägen
het för samhället: 78 

"Frågan om betygsättningen i skolan är otvivelaktigt en viktig samhällelig 
angelägenhet. Den bör därför i sista hand prövas av de politiskt ansvariga in
stanserna." (a. a. s 9) 

Av debatten kring en interpellation7^ framgår skälen till varför man ej direkt 
kunde ta ställning till SÖ:s betygsförslag (1972). Ubildningsministern ville få en 
bred uppslutning, och ansåg det också naturligt att de politiska partierna skulle 
deltaga, eftersom de också var representerade när de relativa betygen infördes i och 
med 1957 års skolberedning och 1960 års gymnasieutredning. Det framgår att ock
så elevorganisationernas krav på en parlamentarisk behandling liksom moderater
nas tidigare krav bidrog till beslutet. 

Kritiken mot de relativa betygen 

Det som förenade alla partier, över alla blockgränser, var den kompakta kritik som 
riktades mot det relativa betygssystemet framför allt när det gällde grundskolan. 
Denna kritik manifesterade sig framför allt i samband med BU 73:s arbete och vid 
remissbehandlingen av dess förslag. Kritiken mot det relativa betygssystemet hän
för sig till följande underrubriker; informationen om de relativa betygen, principer
na för relativa betyg, innehållet i de relativa betygen, varför finns betygen kvar 
och vart är vi på väg. 

Informationen om de relativa betygen 

I en motion från moderata samlingspartiet801970, markerar man att det är vanligt 
med missuppfattningar kring den relativa betygsskalan. En utbredd föreställning är 
att den kan tillämpas på den enskilda klassen. Frågan ventilerades också i sam
band med en interpellation till utbildningsministern samma år.81 Av debatten 
framgår att utbildningsministern i stort sett är nöjd med informationen, med hän
visning bl a till de av SÖ nyss utgivna betygsanvisningarna (1969). Utbildnings
ministern finner det märkligt att missförståndet om att tillämpa den relativa 
betygsskalan inom den enskilda klassen kvarstår. Han anar andra syften bakom att 
detta problem dras upp gång på gång. Det kan inte vara fråga om ett informa
tionsproblem, anser utbildningsministern. På utbildningsministerns begäran note

78Statsutskottets utlåtande nr 8, 1970 på Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1970 (s 
9 ff). 
^Interpellation nr 53, 1973 av herr Richardson (fp) (Protokoll RD 58 s 201(d)). 
80Motion i andra kammaren, nr 679 år 197 0 (Yngve Holmberg, Staffan Burenstam Lin
der mfl.). 
8^Interpellation ang. informationen om den relativa betygsskalans tillämpning av 
Herr Johansson (c) till utbildningsminister Ingvar Carlsson (Riksdagens protokoll Nr 
4 & 5, 1970). 
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ras det aktuella avsnittet frän anvisningarna, som visar pä att tillämpningen inte 
avser den enskilda klassen, i riksdagsprotokollet. 

Principerna för relativa betyg 

I en motion ang. skolpolitiken från moderata samlingspartiet 1974 kritiserar man 
utgångspunkterna för det relativa betygssystemet:82 

"Det relativa betygssystemet har utgått från principer, som visat sig omöjliga 
att tillämpa i praktiken. Föreställningen att den enskilde elevens prestationer 
skulle på ett rättvist sätt kunna ställas i relation till övriga elevers prestationer 
har visat sig vara en fiktion(a. a. s 4) 

Moderaterna anför vidare i en fråga till utbildningsministern:83 

"Det nuvarande relativa betygssystemet har bara en uppgift i fortsättningen; att 
vara kvar som ett äreminne över utbildningspolitiker som inte riktigt visste 
vad de gjorde när de tog det." (a. a. s 35) 

I en motion från centerpartiet menar man att principerna slår hårdast mot de svag-
presterande:84 

"Framför allt befinner sig de svagpresterande eleverna i en trängd situation med 
det betygsystem vi har, men betygsystemet uppmuntrar också till allmän kon
kurrensmentalitet, som är ett hinder för goda kamratrelationer och samar-
betsanda. Den elev som får besked om att han är sämre än sina kamrater upple
ver inte betygen som en sporre i skolarbetet 

VPK berör också betygsfrågan i sina motioner85. Man underkänner på samtliga 
punkter det relativa betygssystemet, liksom samtliga graderade betygssystem86: 

82Motion nr 1 028 år 19 74 av moderata samlingspartiet (Bohman, Mogård, mfl.). 
83Fråga nr 319, 1972. Behandlingen framgår av protokoll RD 123 s 34 (d). Frågan 
ställs av herr Nordstrand (m). 
84Motion nr 1033/1974. 
85Motion nr 1419 1975/76 om utbildningspolitiken (Hermansson mfl.) samt följd-
motion nrl420 1975/76 om avskaffande av betyg inom skolväsendet. 
86Motion nr 1420 1975/76. 
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"Betygen och systemet att individuellt gradera olika studerande är en av 
hörnstenarna i det svenska skolsystemet. På alla nivåer bidrar betygssystemet 
till att bevara och förstärka en auktoritär skola som bygger på individuell 
konkurrens i stället för solidaritet, samarbete och kollektivitet. Många av de 
negativa drag som skolväsendet, från grundskola till högskola, uppvisar, 
förstärks genom betygssystemet. Det mekaniska kunskapsinhämtandet, 
stressen och hetsen, den skeva sociala rekryteringen till många utbildningar, 
den ökade teknokratiseringen av utbildningens innehåll år exempel på sådana 
negativa drag som betygssystemet bidrar till." (a. a. s 7) 

Paralleller dras mellan betygens roll i skolan och arbetsplatsernas ackordsystem: 

"Betygens roll i skolan kan jämföras med arbetsplatsernas ackordsystem. Den 
röda tråden i båda dessa system är tanken om "piskan och moroten " som driv
kraft." 

VPK menar att det fortsatta arbetet med betygsfrågan inte skall attackeras som ett 
tekniskt problem, utan tonvikten i arbetet skall ligga på att lösa de urvalsproblem 
till högre utbildning som ett avskaffande av de graderade betygen medför. Målsätt
ningen skall vara att åstadkomma en jämn social rekrytering samt, där det blir 
överskott av sökande ta stor hänsyn till arbetslivserfarenhet. 

Vad mäter de relativa betygen? 

I en proposition87 1968 föreslogs att de allmänna ämnena på de yrkesinriktade lin
jerna i gymnasieskolan skulle omfattas av samma relativa betygsskala som 
angivits i SÖ:s anvisningar från 1969. Av departementschefens uttalande framgår 
(a. a. s 65) att man i väntan på resultat från de utredningar som var tillsatta inom 
SÖ och ev. parlamentariska utredningar, borde försöka skapa en enhetlighet för att 
undvika förvirring. Man pekade också på de svårigheter som kan uppträda vid till-
lämpningen i ämnen med relativt litet elevantal. Med hänvisning till enhetlighet 
beviljade senare utskottet departementschefens förslag om ett gemensamt relativt 
betygssystem för samtliga linjer i gymnasieskolan.88 

Förändringen skedde dock inte utan debatt. I en interpellation8^ till utbild
ningsministern från folkpartiet ifrågasätts den införda förändringen från målrelaterat 
till relativt betygssystem på de yikesinriktade linjerna. En fråga gällde bland annat 
de i anvisningarna på de yrkesinriktade linjerna inskrivna reglerna om "kravet på 
godtagbart yrkeskunnande", som interpellanten tolkat som ett angivande av en 
gräns mellan godkänd och icke godkänd prestation, som i det relativa betygssys
temet kan vara svår att upprätthålla. Utbildningsministern tar avstånd från denna 
tolkning och hänvisar till att möjligheten finns att inte ge betyg. "Man måste allt-

87Kungl. Maj:ts proposition nr 140 år 1 968. 
88Statsutskottets utlåtande nr 8 ir 1970. 
^Interpellation m 195 år 1971 från hr Richardsson (fp) till utbildningsminister 
Carlsson (s). 
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sâ, om vi tar de praktiska linjerna, nå en viss miniminivå för att fä betyg." Inter
pellanten menar att införandet skett i strid med vad man bl a inom SÖ föreslagit, 
samt att förutsättningarna helt saknas inom de yrkesutbildande linjerna att kunna 
genomföra en relativ betygsättning. Centrala prov förekommer inte, elevgrupperna 
är små och ofta speciella. I utbudet av kurser finns ofta ett fätal elever. "Tanken på 
en betygsättning i enskilda kurser och klasser utifrån ett riksgenomsnitt är därför 
helt orealistisk och illusorisk" (a. a. s 96). 

I samband med propositionen90 med anledning av kompetensutredningen 
(SOU 1970:21) motionerar också folkpartiet om att betygssystemet i gymnasie
skolan omarbetas så att viss minimistandard kan garanteras för godtagbara kunska
per och färdigheter. Folkpartiet för fram samma tankegångar i en reservation till 
utbildningsutskottets betänkande 197391 samt i en interpellation9^ samma år. 
Man får också stöd av moderata samlingspartiet som i några motioner9^ framför 
samma tankegångar. 

Innehållet i de relativa betygen har också diskuterats i samband med de s k aste-
riskbetygen. I en interpellation angående skälen till att avskaffa de s k aste-
riskbetygen i grundskolan94, redogör utbildningsministern för att SÖ gått ut med 
anvisningar angående slopande av asteriskbetygen efter det att skolförordningen än
drats den 15 juni 1978 (SFS 1978:588). De skäl som SÖ anför, enligt utbild
ningsministern, är att " ändringarna i skolförordningen enligt SÖ:s mening inte 
gör det möjligt att inom en klass, en arbetsenhet eller en särskild undervisnings
grupp, hänvisa till en särskild referensgrupp bestående av intellektuellt utveck-
lingshämmade elever med hjälpundervisning" (a. a. s 78). Med hänvisning till bl a 
SIA-propositionen och riksdagens uttalande om att elever som behöver undervis
ning i särskild undervisningsgrupp bör kunna få det, uttalar sig statsrådet för att 
tills vidare behålla systemet med asteriskbetyg. 

Varför finns de relativa betygen kvar? 

I samband med propositionen om läroplanen för grundskolan motiverar den folk-
partistiske utbildningsministern den modifierade relativa betygsskalan enligt 
följande:9^ 

90Kungl. Maj:ts proposition nr 8 4 år 1 972. 
91 Utbildningsutskottets betänkande nr 14-15 år 1973 (UbU 1973:14-15). 
^Interpellation nr 53 från hr Richardsson (fp) till utbildningsminister Carslsson (s) 
(RD 58 s 201). 
9^Se t ex motion nr 2018 1975/76 av hr B oman mfl. (m), samt motion nr 2223 1975/ 
76av hr Boman mfl (m) samt motion nr 1028 1974 av hr Bo man mfl. (m). 
^Interpellation nr 112 1978/79 från Per-Olof Strindberg (m) till utbildningsminister 
Birgit Rodhe (fp) ang. asteriskbetygen på högstadiet. 
95Birgit Rodhe (fp). 
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"Åven om den normaifördelade betygsskalan har en rad fördelar finns även 
nackdelar. / en del fall har fördelningen kommit att uppfattas som gällande för 
en enskild klass, vilket lett till att elever inte fått ett visst betyg, därför att an
delen sådana betyg ansetts redan vara ianspråktagen. Det är olyckligt att i en 
obligatorisk skola tvinga in betygen i en given fördelning." ( Prop nr 180, s 
94) 

När det gäller betygens funktion» menar statsrådet att urvalsfunktionen hos bety
gen har varit avgörande för hennes förslag att behälla betygen i åk 8 och 9 : 

"Min slutsats är därför att det för närvarande inte finns något alternativ till be
tyg för att klara av det urval till fortsatt utbildning som måste ske vid ett be
gränsat antal platser. Därmed finns det inte nu grund för att ta bort betygen i 
grundskolan." (a. a. s 92) 

Utbildningsministern motiverar sitt ställningstagande att inte föreslå att de relativa 
betygen skall ersättas med kursrelaterade betyg med följande ord: 

" Som åtskilliga remissinstanser påpekar lider kursrelaterade betyg i flera av
seenden av samma svagheter som de relativa. De förutsätter också en stark cen
tral styrning av innehållet i undervisningen och skulle därmed motverka den 
decentralisering i detta avseende som jag anser angelägen." (a. a. s 94) 

Pä en fråga till utbildningsministern 1985^6 huruvida man avser att lägga fram 
förslag till riksdagen om ett nytt betygssystem svarar utbildningsministern att i 
och med ändringarna i LGR 80 "i riktning mot mer kursrelaterade betyg" tänker 
man låta skolväsendet få arbetsro och vara försiktig med större förändringar i 
betygssystemet. Den moderate frågeställaren hänvisar till ett uttalande från utbild
ningsministern där han sagt följande: 

"Relativa betyg fungerar inte i praktiken. Man försöker nu föra in lite mer 
målrelaterade och kursrelaterade betyg. " 

Frågeställaren menar att det nuvarande betygssystemet trots allt är ett relativt be
tygssystem. Man vill från moderaternas sida ha ett målrelaterat system. Man avvi
sar också utbildningsministerns uttalande om att urvalsfunktionen skulle vara den 
enda funktionen att ta hänsyn till: 

9^Fråga nr 320, 1984/85 från Gunnar Hökmark (m) till utbildningsminister Bengt 
Göransson (s) angående nytt betygssystem (Nr 68, 24 jan, 1985). 
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"Men borde det inte finnas anledning för skolministern att fundera över varför 
det är så att den överväldigande delen av Sveriges elever vill ha betyg i skolan, 
om inte detta beror på att eleverna upplever att betygen fyller några ytterligare 
funktioner än dem som skolministern nämnde? Betygen innebär att de får en 
klar anvisning om vilka krav som ställs på dem, att de får ett fotfäste i vetska
pen om hur mycket de kan och en känsla av att de kan påverka sina kunskaper 
genom eget arbete. Betygen innebär här en stimulans samtidigt som de kan an
vändas som en kontroll av det egna arbetet. Betygen är alltså något mer än bara 
ett urvalsinstrument." 

Vart är vi på väg? Förslag till förändringar 

Av debatten att döma finns tecken och vilja till att utöka betygsättningen. 
Utbildningsministern får i en fråga från en moderat riksdagsman^7 ta ställning till 
om han tänker bevilja en ansökan från tre Stockholmskommuner om att få utöka 
betygsättningen förutom i åk 8 och 9. Utbildningsministern anför: 

"Regeringen har i det sammanhanget understrukit att det är viktigt att eleverna 
i landet har ett gemensamt betygssystem. Det är viktigt att ett antal årskullar 
som kommer ut ur skolan har en gemensam erfarenhet i form av betygssyste
met. Man kan inte ha alltför många olika system." 

I en motion från en moderat riksdagsman 198198 krävs ett återinförande av betyg 
på samtliga stadier i grundskolan. Betygen bör så småningom bli kursrelaterade. 
Argumenten lyder sålunda: 

"På alla nivåer i samhället ställs det krav på att man skall uträtta någonting. 
De kraven måste också ställas i skolan. I debatten förs ofta fram att betyg i 
skolan utgör en stressfaktor för eleverna. Detta borde vara en anledning till att i 
stället göra dem till ett naturligt- regelbundet förekommande- inslag i skolarbe
tet . Det kan bara ske genom att betyg införs på ett så tidigt stadium som möj
ligt. Något oroligt kan man ställa sig frågan hur eleverna i framtidens skola 
kommer att reagera när de först i årskurs 8 får sina första betyg." 

Motionären hänvisar till en SIFO-undersökning 1980, om folks inställning till 
betyg och citerar SIFO:s slutsats att "de som vill avskaffa betygen arbetar att 
döma av vår undersökning mot folkmajoritetens vilja." 

^7Fråga nr 324, 1984/85 från Per Unckel (m) till utbildningsminister Bengt Görans-
som angående dispensansökan från Danderyd, Sollentuna och Vellinge kommun. 
^Motion nr 1313, 1980/81 från Per Stenmark (m) om återinförande av betyg i grund
skolan. 
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I en motion frän centerpartiet", vill man göra det möjligt för de enskilda kom
munerna att via skolstyrelserna, besluta i frågan om när betyg skall ges i grund
skolan. Ytterligare en motion inlämnas av motionären 1984100 med krav på att de 
lokala skolstyrelserna ges möjlighet att besluta om att betyg får ges i årskurs 6. 
Av utbildningsutskottens utlåtande över motionerna101 framgår att båda avstyr-
kes, liksom ytterligare en motion från centern102 där man vill utöka betygsätt
ningen till årskurs 3,6 och 7. Motiveringen är att man vill ha likvärdighet över 
hela landet beträffande betygsgivning, samt att man inte har anledning att riva upp 
tidigare beslut i frågan. 

Förslag till nya "typer" av "betyg" finns också. I en motion från centerpar
tiet103 om närvarokontroll och betygssystem i grundskolan vill man att frånvaron 
skall registreras i betygen samt att den relativa betygsskalan skall bytas ut mot en 
målrelaterad sjugradig betygsskala. Utbildningsutskottet104 hänvisar i sitt svar 
till den "uppluckrade" relativa betygsättningen som beslutats, vilket innebär att 
inga givna procentsatser gäller förutom att medelbetyget skall vara tre. Man hän
visar också till att man i gymnasieskolan tidigare avstyrkt införande av ett kurs-
relaterat betygssystem. Motionen avslås med dessa påpekanden. 

Införande av "flitbetyg" i skolan tas upp i en motion av en moderat riksdags
man.105 Motionären hänvisar till att i många andra länder betygsätts också karak
tärsegenskaper som energi, initiativförmåga, samarbetsförmåga, ledaregenskaper 
mm. Tillvägagångssättet borde gynna elever som har svårt att teoretiskt göra sig 
gällande: 

"Energin och plikttroheten kan komma fram. Det år förvisso ingen dålig väg
ledning för en potentiell arbetsgivare, liksom det också kan verka sporrande för 
elever, som annars blott ser magra resultat av all sin idoghet." 

Motionären föreslår en tregradig skala i siffror med angivande av olika karaktärse
genskaper. Man kan också väga samman dessa siffror i ett "flitbetyg." Moderaterna 
motionerade också 1981106 om att skolans betygssystem även kunde innehålla ett 
sammanfattande omdöme om elevens arbetsvilja, samarbetsförmåga, närvaro och 
punktlighet I utskottets avslag107 hänvisar man till skrivningen i LGR 80 angå-

^Motion nr 763, 1981/82 av Ulla Ekelund (c) angående betyg på skolans låg- och 
mellanstadier. 
100Motion nr 1239, 1983/84 av Ulla Ekelund (c) och Martin Olsson (c) om Betyg i 
grundskolans årskurs 6. 
101Utbildningsutskottets utlåtande 1981/82:13 samt Utbildningsutskottets utlåtande 
1984/85:4. 
102Motion nr 6 59, 1983/84 av Anna Wohlin-Andersson (c). 
103Motion nr 1690, 1983/84 av Bertil Fiskesjö (c) angående närvarokontroll och be
tygsystem i grundskolan. 
104UbU 1984/85:4. 
105Motion nr 1698, 1983/84 av Birger Hagård ( m) angående införande av flitbetyg i 
grundskolan. 
10^Motion nr 184, 1980/81 från Margaretha af Ugglas (m) om skolans betygssystem. 
107UbU 1984/85:4. 
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ende de enskilda samtalens roll, där de uppräknade personlighetsfaktorerna ev. kan 
diskuteras. 

De samtal som skall ersätta eller komplettera betygen har föranlett flera dis
kussioner i riksdagen. I en fråga om skolbetygens funktion samt innehållet i de 
samtal som skall ersätta betygen108 hänvisar utbildningsministern till statsrådet 
Birgit Rodhes uttalande i samband med propositionen om den nya läroplanen. 
Rodhe (fp) motiverade som tidigare framgått betygens kvarvarande genom att 
hänvisa till betygens urvalsfunktion. Beträffande de enskilda samtalen som skall 
ersätta betygen i årskurs 1-7, samt komplettera betygen i årskurs 8 och 9 säger ut
bildningsministern i samma fråga: 

"Lärarna skall vid dessa samtal söka ge en nyanserad bild av eleverna och inte 
begränsa samtalen enbart till elevernas studieresultat. Hur informationen ut
formas är en fråga som varje lärare beslutar om i samråd med den som skall ta 
emot informationen. Mot bakgrund av det nämnda riksdagsbeslutet kan själv
fallet inte omdömen, som i praktiken är betyg, förekomma." 

I den följande debatten tar man upp den PM som SÖ skickat ut till rektorerna efter 
riksdagsbeslutet. Den frågande anför: 

"I SÖ:s PM är man väldigt kategorisk och säger att några värdeomdömen inte 
får användas, t. ex. över genomsnittett genomsnittet eller under genomsnittet. 
Vad skall en information till elever, föräldrar och lärare innehålla om inte detta 
får vara med?" 

Utbildningsministern är orolig över att man på o lika sätt ändå försöker klara sig 
med värdeomdömen trots SÖ:s uppmaningar 

"Men nu har jag sett ut kastet till en blankett där man skall sätta t. ex. 60% i 
uppförande, 80% i slöjd och 20% i musik. Hela den situationen är så barock 
att jag inte kan tycka att detta skulle vara ett objektivt och pålitligt sätt att be
döma vad eleverna faktiskt kanDå tror jag mera på ett system där en lärare kan 
kontaktas och faktiskt tala om vad en elev förutsätts kunna klara av och vad 
han har uträttat och inte uträttat." 

Den frågande ser risker med att inte ge sifferbetyg: 

"Men om det inte finns något underlag som är skriftligt dokumenterat, är ris
ken att man tar emot den information som man vill höra som förälder och som 
elev. När sedan betyget kommer på höstterminen i årskurs 8, ett år innan det 
avgörande betyget sätts, kan det hända att där står en tvåa när man har levt i den 
uppfattningen att man står klart över medel och kanske ligger på en fyra eller 
femma." 

108fråga nr 320 1984/85 från Gunnar Hökmark (m) till utbildningsminister Bengt 
Göransson (s). 
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I en interpellation till utbildningsministern frän en moderat riksdagsman109 disku
teras det relativa och det målrelaterade (kursrelaterade) betygssystemet. Utbild
ningsministern hävdar den tidigare linjen, att det nuvarande betygssystemet "rela
tivt" väl klarar graderingen vid urval: 

"Alla utredningar och all forskning som hittills har gjorts om betygen tyder på 
att relativa betygssystem är överlägsna andra, när det gäller att klara betygens 
urvalsfunktion och uppnå jämförbarhet mellan betyg från olika skolor. När 
man har föreslagit andra typer av system, t ex målrelaterade eller kursrelaterade 
betyg, har man i allmänhet varit medveten om att detta skulle minska 
jämförbarheten. " 

Urvalet till högskolan behandlas i två frågor110, från moderaterna och folkpartiet 
1983, angående betygens värde som urvalsinstrument. Frågorna gäller huruvida in
riktningen är att minska betygens värde som urvalsinstrument, samt om man 
avser att försöka avskaffa betygen som urvalsinstrument till högskolan. Utbild
ningsministern svarar att det generellt knappast finnns något bättre enskilt prog
nosinstrument än betyg när det gäller att förutsäga studieframgång (a. a. s 3). 
Betygen har dock inneburit ökande problem: 

"Genom framför allt ökad konkurrens om högskoleplatser har betygens 
effektivitet i urvalssammanhang minskat. Till flera eftertraktade utbildningar 
måste ju urvalet göras på grundval av liten eller ingen skillnad i betygspoäng." 

Som alternativ på kort sikt menar hon at t högskoleprovet finns att tillgå. Statsrå
det hänvisar till den kommande "Tillträdesutredningen" som bland annat skall få i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för att införa urvalsinstrument som komp
letterar betygen när det gäller att mäta studielämplighet. Beträffande betygens roll 
som urvalinstrument till högskolan avslutar utbildningsministern: 

" Att helt ersätta betygen som urvalsinstrument är knappast möjligt f n. Jag 
tror således att betygen under överskådlig tid kommer att behövas vid urval till 
högskoleutbildning." (a. a. s 4) 

Relativa betyg - Kursrelaterade betyg - Modulbaserade betyg-
Individrelaterad bedömning 

Kursrelaterade betyg uppträder som begrepp i två "tappningar." Den första "tapp
ningen" av begreppet kursrelaterade betyg som redovisades av SÖ 1972, hade sin 
grund i SÖ:s första betygsförslag (1970), där man föreslog en övergång till mål-
relaterad betygsättning. Denna "tappning" kan betraktas som en variant av målrela-
terad betygsättning (Se t ex Henrysson & Wedman ,1982). 

109Interpellation nr 158, 1986/87 från Birgitta Rydle (m) till utbildningsminister 
Lennart Bodström (s) angående betygssystemet i skolan. 
110Frågorna 1982/83:362 och 384 från herr Unckel (m) och herr Ullenhag (fp), till 
utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén (s) (RD nr 1982/83:132). 
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Den andra versionen av begreppet dyker upp i samband med 1976 års gymnasieut
redning. För gymnasieutredningen heter alternativet till de relativa betygen också 
kursrelaterade betyg. För varje delkurs skall godkänd/icke godkänd finnas. Andelen 
olika betygssteg skall inte anges med exakta procenttal utan avgöras av hur mänga 
elever som har uppnått resp. betygsstegs kompetenskrav. I betygsdokumentet 
skall redovisas genomgången utbildning och det skall också framgå vilka kurser 
och fördjupningar som genomgåtts. Kring beslutet att föreslå kursrelaterade betyg 
anför man att systemet ger "helt nya samarbetsmöjligheter genom att andelen 
betyg på en viss nivå inte anges i några exakta procenttal." Man hänvisar till den 
konkurrensanda som man menar att det relativa betygssystemet gett upphov till. 

I samma stycke konstaterar man också att de kursrelaterade betygen inte löser 
problemet med urval til l fortsatt utbildning. "De ger dock bättre möjligheter att 
konstruera betygsskalan så att skillnader i betyg svarar mot mätbara, väsentliga 
och tillförlitligt uppmätta skillnader i kunskap." Systemet innebär att godkänd
gränsen måste definieras. Detta anser man vara en fördel gentemot det relativa be
tygssystemet, som avnämarna ansett medföra en alltför "flytande" gräns för god
tagbar prestation. Utredningen konstaterar dock att urvalsfrågorna fallit utanför ut
redningens uppdrag och bör behandlas av UHÄ. 

Henrysson och Wedman (1982) konstaterar att begreppet kursrelaterade betyg i 
1976 års gymnasieutrednings "tappning", getts en annan innebörd än den ur
sprungliga definitionen av kursrelaterade betyg, som gjordes av SÖ år 1972. 1976 
års gymnasieutredning bygger enligt författarna inte fastställandet av kraven på re
lativa överväganden som SÖ gjorde, nämligen på den genomsnittliga prestationen 
som ger betyget 3, utan närmast på absoluta överväganden, med en angiven krav-
gräns . Författarna är i sin analys mycket kritiska och menar att förslaget reser en 
rad fundamentala frågor som lämnats obesvarade.111 

Konsekvenserna av gymnasieutredningens förslag diskuteras i en UHÄ-skri-
velse till regeringen i samband med Tillträdesutredningen (SOU 1985:57), och kan 
sägas innebära ett erkännande av de svårigheter som Henrysson & Wedman anfört 
(1982). Av UHÄ:s skrivelse framgår att man är ganska kritisk till det föreslagna 
betygssystemet. Urvalsfunktionen har varit i fokus i denna skrivelse . Kritiken 
berör differentieringsförmåga och jämförbarhet. Man menar att gymnasieutred
ningen fastnat vid att definiera godkändgränsen och i övrigt lämnat differentie
ringsförmågan åt sitt öde. Likaså menar man att jämförbarheten mellan olika lärare 
torde bli svår att uppnå liksom kontrollen av spridningen. Man är också medveten 
om det omfattande och resurskrävande arbete som en precisering av mål- och krav
beskrivningar kommer att fordra. Dessutom är man rädd för den styrande effekt 
kravpreciseringama kommer att få: 

"Sammantaget bedömer vi att ett målrelateratl kursrelaterat betygssystem 
skulle ge högskolans behörighetskrav en tydligare innebörd. Det måste dock 
samtidigt noteras att ju exaktare kraven anges för olika betyg, desto större blir 
den centrala styrningen av skolans arbete." (SOU 1985:57, s 116) 

Ur differentieringssynpunkt är man också kritisk och menar att i en betygsskala 
med färre steg blir risken större att många sökande hamnar på samma poäng. Både 

m Se Henrysson &Wedman (1982, s 49). 
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fördelningen av skalstegen och antalet skalsteg är viktiga, för att kunna bidra till 
ett säkert urval: 

"Det år i praktiken ofrånkomligt att man relaterar dessa målbeskrivningar till 
elevgruppens faktiska prestationsnivå, bl a för att inte ställa upp orealistiska 
krav. På detta sätt kan också uppnås en viss kontroll över fördelningen på de 
olika skalstegen. Kontrollen blir dock inte lika god som med ett relativt be
tygssystem." (a. a. s 117) 

Under hänvisning till den nedlagda MUT-utredningen pekar man på att försöken 
med att utarbeta mål- och kravbeskrivningar till stöd för lärarna vid betygsättning
en inte har fullföljts. Om man inte accepterar styrningsrisken riskerar jämförbarhe
ten att bli "väsentligt mindre än de nuvarande betygens och deras användbarhet för 
urval till högskolan därmed att bli begränsad." 

En psykologisk aspekt på skillnaderna mellan relativa betyg och målrelaterade 
betyg ( av vilka kursrelaterade är en variant) anförs av SÖ (1970): 

"Skillnaden mellan relativ och absolut betygsättning, mellan grupprelaterade 
och målrelaterade betyg är i realiteten mest av psykologisk art, förutsatt att 
mätinstrumenten är utformade med tanke på vissa beteendemål" ( a. a. s 176) 

Man framhåller i sin kritik av de relativa betygen att elevernas föreställning om att 
man erhåller ett högre betyg endast på bekostnad av sina kamrater, om än felaktig, 
ändå måste tas på allvar. Man anger två fördelar med målrelaterad betygsättning, 
dels att man kan formulera krav på viss minimikompetens, dels att den ger ele
verna en starkare känsla av att det lönar sig att arbeta. De nackdelar man tar upp är 
svårigheten att göra målbeskrivningar i alla ämnen, dels risken för att målbeskriv
ningarna skall styra undervisningen i detalj. 

Inom de båda utredningarna som arbetar med gymnasieskolans betyg, 1976 års 
gymnasieutredning och ÖGY, är man ganska enig om att man vill ha bort det rela
tiva betygssystemet De båda utredningarna lanserar var sitt förslag till alternativ. 
Som framgått ovan kallades alternativet i 1976 års gymnasieutredning kurs-
relaterade betyg. ÖGY:s förslag innebär två olika typer av betygssystem inom de 
yrkesinriktade linjerna. De relativa betygen behålls utom i de "praktiska ämnena" 
där man föreslår ett modulbaserat betygssystem. Detta betygssystem kan, liksom 
kursrelaterade betyg betecknas som varianter av målrelaterade betyg. 

Modulsystemet innebär en operationalisering av de delmål som man satt upp 
inom de praktiska ämnena. Man kan få godkänt eller icke godkänt på varje modul. 
En viss kravgräns måste alltså fastställas. Hur detta system skall användas i sam
band med urvalet till högskolan är oklart, men systemet kan förmodligen innebära 
en "jakt på moduler" för dem som skall söka vidare till teoretiska högskoleutbild
ningar. Urvalet till högskolan tycks ej heller ha varit i fokus inom ÖGY utan den 
frågan har man överlämnat åt UHÄ. 

Tillträdesutredningen (SOU 1985:57) har i sitt förslag tagit fasta på den omfat
tande kritik som tidigare redovisats i UHÄ-skrivelsen till regeringen och avvisar 
således gymnasieutredningens betygsförslag. När det gäller det relativa betygssys
temets framtid skriver man: 
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"För överblickbar framtid kommer emellertid betygen att vara viktiga vid urva
let. Detta talar för att betyg som har de nuvarande relativa betygens jämförbar
het och differentieringsförmåga bibehålls(a. a. s 123) 

Vägen "bort" från det relativa betygssystemet försöker Tillträdesutredningen lösa 
på annat sätt, nämligen genom att minska deras "relativa" betydelse i förhållande 
till övriga urvalsinstrument. Betygsurvalet skall fortfarande grundas på medelbety
get från gymnasieskolan. Provurvalet skall grundas på resultat av högskoleprov. I 
en tredje grupp skall "fri prövning" kunna ske med "beaktande av kunskaper och 
erfarenheter som är särskilt relevanta för resp. utbildningslinje." Man sammanfat
tar huvudförändringen på följande sätt: 

"Våra förslag till nya regler för urval till utbildningslinjer innebär att betygens 
dominerande roll som mätare av studiefärdighet minskas, genom att urvalet ba
serat på högskoleprov väsentligt utökas jämfört med idag." (a. a. s 123) 

En strävan inom Tillträdesutredningen har varit att skapa mindre komplicerade ur
valsregler samt att avdramatisera betygens betydelse, samtidigt som andra urvals
instrument får komplettera betygen. Högskoleprov är ett sådant urvalsinstrument 
som föreslås få ökad omfattning. Av utskottsbehandlingen framgår också att 
intervjuer och prov är tänkbara alternativa urvalsinstrument 

Individrelaterad bedömning betonas i SÖ-utredningarna och i BU-73. Med in-
dividrelaterad bedömning menas att bedömningen hela tiden avser en jämförelse 
med individen själv. Man bedömer ev. framsteg i förhållande till vad man presterat 
tidigare, nedlagt arbete, förutsättningar mm. SÒ (1971) skriver följande: 

"Individrelaterad bedömning och information innebär att man avpassar innehåll 
och prestationssätt efter vad som bedöms vara relevant i varje enskilt fall. 
Individrelaterad utvärdering av denna art kan med andra ord svårligen förenas 
med ett strängt formaliserai prestationssätt." (a. a. s 181) 

Det konstateras att denna bedömning kan verka uppmuntrande för de flesta elever 
men att det finns vissa risker med att bara jämföra med individen själv: 

"En ensidig individrelaterad bedömning kan leda till missuppfattningar när ele
ven vid ett senare urvalstillfälle måste jämföras med sina medsökande....Som 
framgår av det som nyss sagts är den individrelaterade bedömningen inte ända
målsenlig i urvalssammanhang." (a. a. s 181) 

Informationen om det relativa betygssystemet 

I och med att SÖ med stöd av den socialdemokratiska promemorian inleder raden 
av utredningar som kan betraktas som försök att ersätta de relativa betygen, ham
nar SÖ i en besvärlig och svår balansgång. Samtidigt som olika krafter inom SÖ 
försöker lansera de målrelaterade betygen och varianter av detta betygssystem (Se t 
ex SÖ, 1970 och 1972) måste man se till att informationen om de relativa bety
gen blir så bra som möjligt. Utredningarna i början av 70-talet visar också att man 
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inom SÖ var långt ifrån enig i betygsfrågan. Konflikterna kom i öppen dager un
der MUT- utredningen, som efter nedläggningen resulterade i att Isling i protest 
lämnade SÖ (Se t ex Marklund, 1980 och Isling,1980). Isling var bl a mycket kri
tisk till SÖ:s första utredningsförslag (1970) om målrelaterade betyg och lanserade 
ett kompromissförslag, kursrelaterade betyg i dess första tappning.112 Detta för
slag kan spåras i anvisningarna i LGR 80, som kunde fastställas efter en politisk 
kompromiss under ledning av Birgit Rodhe (fp).113 

Skrivningen i LGR 80114 påminner till stora delar om den som SÖ stod för 
i samband med introduktionen av kursrelaterade betyg. (SÖ, 1972). Förutom att 
betyg bara skall sättas i årskurs 8 och 9 innebär den modifierade relativa betygs
skalan följande: 

"Betygen skall ges ifemgradig skala, där medelbetyget är tre. Någon given pro
centsats för de olika betygsgraderna skall inte finnas. Normalt skall dock anta
let fyror och tvåor i en klass vara fler än antalet femmor resp. ettor. " (LGR 
80, s 39) 

Medelbetyget gäller för samtliga elever i landet Den enskilda klassens medelbetyg 
kommer att kunna avvika från genomsnittet Standardprov ges i matematik, sven
ska och engelska, som riktningsgivare för betyget tre. Man medger att i lokalt ut
formade tillvalskurser kan jämförelsemöjligheterna bli begränsade. Betygens ur
valsfunktion har tonats ned: 

"/ vissa fall kommer antalet platser att vara otillräckligt i förhållande till anta
let sökande. Som central urvalsgrund måste betyg användas, övriga urvals
grunder är arbetslivserfarenhet, förutbildning» rangordning av val, upprepad an
sökan samt könstillhörighet." (a. a. s 39) 

Resultatet av den politiska kompromissen kan betraktas som ett försök "att sitta 
på två stolar samtidigt." Slopandet av procentsatserna för "ytterlighetsbetygen" 
tonade ned det relativa tänkandet som en eftergift åt dess kritiker. Preciseringen av 
"mittenbetyget" tillgodosåg delvis kraven från dem som ville ha någon form av 
målrelaterade betyg. Jämförbarheten för "ytterlighetsbetygen" som ej får definieras 
enligt fasta procentsatser har därmed minskat och kompromissen har ur mätteknisk 
synpunkt större svagheter än de "klassiska" relativa betygen, vilket är betänkligt 
så länge betygen fortfarande används vid urval. Förr fanns i varje fall en teoretisk 
möjlighet till mer jämförbara betyg. I och med LGR 80 och dess betygsanvisning
ar har denna möjlighet minskat. 

Inom gymnasieskolan är problemen med jämförbarhet på både praktiskt och 
teoretiskt inriktade linjer ännu mer uttalade än i grundskolan. I och med förslaget 
att gymnasium och yrkesutbildning skulle sammanföras till en gemensam skol
form 1971 (se framväxten av de rei. betygen) fick man på de yrkesinriktade lin-

112Se fotnot 3. 
1 P̂roposition nr 180, 1978/79. 
1 L̂GR 80 s 39-40. Allmänna bedömningsgrunder behandlas under rubriken "Utvär
dering" s. 60-61. 
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jerna relativa betyg både i yrkesteknik och i de allmänna ämnena.115 Skolöversty
relsen som motsatte sig införandet och förordade målrelaterade betyg i de yrkes
inriktade ämnena fick ändå i uppdrag att via diagnostiska prov försöka upprätthälla 
jämförbarheten i det "påtvingade" relativa betygssystemet i yrkesteknik. Trots att 
man via de diagnostiska proven, som kunde bestå av arbetsbeskrivningar på en 
viss slutprodukt som eleverna skulle åstadkomma, försökte uppnå jämförbarhet, 
kan man knappast säga att jämförbarhet existerade annat än i ett betygssteg, näm
ligen i begreppet "godtagbar prestation".116 Avsaknaden av huvudfundamentet, de 
standardiserade proven i dess ursprungliga betydelse, gör att man knappast kan tala 
om att relativa betyg existerade i yrkesteknik. Kritiken mot de relativa betygen i 
yrkesteknik låg förmodligen bakom införandet av de modulbaserade betygen på de 
treåriga försökslinjerna i samband med realiserandet av ÖGY- reformen. Som fram
gått innebär modulsystemet en bedömning av prestationer i termer av godkänd/icke 
godkänd i de yrkesinriktade linjernas karaktärsämnen. 

Införandet av de modulbaserade betygen har emellertid inte löst alla problem. 
Problemet vid denna bedömning är fortfarande fastställandet av godtagbar presta
tion, som görs på basis av centrala och mycket detaljerade måldokument. Den en
skilde lärararen skall fortfarande göra en bedömning av om eleven "kan", "känner 
till", "behärskar" eller "kan utföra" vissa moment för att kunna sätta betyget G 
(godkänd) för varje modul. Som tidigare framgått är fastställandet av kravgränser 
ett svårt problem som inte förefaller löst ens på det teoretiska planet (se jämförel
sen målrelaterade-relativa betyg). Detta betygssystem kommer att innebära nya och 
svåra informationsproblem. 

För gymnasieskolans övriga linjer gäller den relativa betygsättningen oföränd
rad117 med normalfördelning i alla ämnen utom på naturvetenskaplig linje i 
ämnena matematik, fysik, kemi och biologi118, vilket kan sägas vara en anpass
ning av bestämmelserna till verkligheten och en eftergift åt den svårstoppade 
betygsglidningen. Problemet med betygsglidning var som framgått stort under 
framväxten trots försöken att via bestämmelser sätta stopp för den. Ovanstående 
bestämmelser på den naturvetenskapliga linjen kan tolkas som en eftergift till dem 
som hävdat att betygsglidning är en pedagogisk nödvändighet. Likaledes innebär 
bestämmelserna angående "referensgruppen" som de framgår av den senaste infor
mationsskriften från SÖ, en officiell sanktionering av betygsglidningen ,119 

Huvudproblemet har blivit frågan om hur man skall kunna tillämpa den rela
tiva betygsättningen i en skolform som efter hand genom tillval och bortval stän
digt inneburit en förändring av elevgruppens sammansättning. I sin senaste infor
mationsskrift konstaterar SÖ: 

115Proposition nr 140/1968 s 37 
t ex SÖ:s och SACO:s uttalanden om de diagnostiska provens funktion i propo

sition nr 140/1968 s 40. 
117Godkänd/icke godkänd finns dock i vårdutbildningarnas praktikämnen (S Ö,1990 a) 
^^Fördelningen skall ske efter följande procenttal: 
Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 5 18 34 28 15 
119(SÖ, 1990 a) 
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"Den företeelse som tydligast stört rättsmedvetandet har varit att normeringen 
för ett ämne i varje årskurs skulle göras med 3,0 som riksgenomsnitt även om 
jämförelsegruppen ändrades under studietiden. Eftersom det ofta är de betygs-
mässigt minst framgångsrika som avbryter studierna i ämnet innebar detta att 
de kvarvarande fick en betygssänkning även om de kunskaps- och färdighets
mässigt utvecklades. De föreskrifter som utfärdades i mars 1989 undanröjer 
detta." (a. a. s 6) 

SÖ hänvisar till följande bestämmelser:120 

"Vid betygsättning i högre årskurs skall förändringen av elevgruppen från före
gående årskurs beaktas. Utgångspunkten skall vara att elever med oförändrad 
prestationsnivå inte skall få sina betyg höjda eller sänkta, därför att andra elever 
avbrutit eller påbörjat studier i ett ämne." (a. a. s 2) 

Vid normeringen av centrala prov skall också hänsyn tas till ovanstående feno
men: 

"Normeringen av ett centralt prov skall göras med hänsyn till hur sammansätt
ningen av referensgruppen kan ha förändrats från och med första årskursen. " (a. 
a. s. 2) 

Samtidigt med att betygsglidningen legitmerats i och med ovanstående bestäm
melser har allvaret beträffande att följa den ursprungliga fördelningen också mar
kerats via olika bestämmelser. Kravet på att följa normalfördelningen har accen
tuerats genom att bestämmelserna om normalfördelade betyg skrivits in i Gym
nasieförordningen 1988. Av svensk författningssamling (SFS 1988:233, 9 kap. ) 
framgår att betygsättningen skall ske med utgångspunkten att betyget skall ge en 
anvisning om elevens kunskaper och färdigheter i förhållande till övriga elever i 
samma årskurs i landet som helhet och att den "klassiska" normalfördelningskur
van gäller. Likaledes framgår av SÖ:s senaste informationsskrift ombetygen:121 

"I referensgrupper som är tillräckligt stora innebär det att betygsfördelningen är 
bestämd på förhand. Ett givet antal femmor, fyror osv. skall fördelas inom re
ferensgruppen. I princip innebär det att höjt betyg för en elev medför att någon 
annans skall sänkas. Detta gäller alltså för den rikstäckande referensgruppen. " 
(a. a. s 13) 

120SÖ-FS 1989:18 s 2. 
121SÖ (1990) s 13. 
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Inom den enskilda undervisningsgruppen gäller inte det förhållandet: 

"Om prestationsnivån höjs i förhållande till riksgenomsnittet förbättras samt
liga elevers möjlighet att höja sina betyg.... Genom att hjälpa kamraterna att 
förbättra sina prestationer förbättrar han emellertid också sina egna möjligheter, 
inte tvärtom." (a. a. s 13) 

Om Frits Wigforss kunnat kommentera utvecklingen av reglerna kring de relativa 
betyg som fortfarande finns kvar, torde Wigforss ha instämt i de tvä sistnämnda 
citaten som fortfarande finns med (1990) för att upprätthälla "kvarlevorna" av det 
betygssystem och de betygsregler som tillkom för mer än femtio är sedan. I övrigt 
har de Wigforsska idéerna efter hand "urvattnats" och blivit otydligare i konturerna. 
Ursprungligen hävdade Wigforss att det, för att de relativa tankegångarna skulle 
kunna upprätthållas, krävdes kontroll och enhetliga bestämmelser. Avståndet mel
lan idé och realitet kan synas långt när det gäller Wigforss, men hans tankar om 
hur ett jämförande betygssystem skulle byggas upp har i varje fall gjort att 
mycket kraft lagts ned inom f olkskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att 
försöka bedöma kunskaper och färdigheter så bra som möjligt. Mycket tid har 
lagts ned122 för att kunna upprätthålla idéerna om jämförbarhet även om man inte 
nått ända fram. Idén om jämförbarhet är fundamental så länge de relativa betygen 
används vid urval. 

^22SÖ:FS 1989:18 s 3, där proceduren vid betygsättningen beskrivs detaljerat i gym
nasieskolan. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I mina inledande utgångspunkter under Bakgrund, redovisas bland annat genom den 
indelning jag väljer, att jag bedömer att avvecklingen av de relativa betygen är i 
full gäng. Detta påstående kan naturligtvis ifrågasättas utifrån det faktum att rela
tiva betyg fortfarande existerar både i gymnasieskolan och i grundskolan. Som 
stöd för mitt påstående anför jag sammanfattningsvis följande: 

- uppmjukningen i LGR 80 med modifierade relativa betyg 

- införandet av modulbaserade betyg i gymnasieskolans på försök, treåriga prak
tiskt inriktade linjer 

- en gradvis fortgående uppmjukning av bestämmelserna t ex beträffande betygs
glidning och ämnesindelningar, från SÖ:s anvisningar (1940) fram till de senaste 
bestämmelserna för grundskolan och gymnasieskolan 

- en utökning av specialbestämmelser framför allt i gymnasieskolan, som vittnar 
om ökande styrningssvårigheter 

- en gradvis minskning av de relativa betygens urvalsfunktion genom alternativa 
urvalsinstrument t ex högskoleprov och arbetslivserfarenhet 

Kluvenheten hos de politiska beslutsfattarna inför den negativa opinionen mot de 
relativa betygen och andra gångbara urvalsinstrument är påtaglig. Både borgerliga 
och socialdemokratiska utbildningsministrar verkar tveka att i slutändan avskaffa 
de relativa betygen. 

Orsakerna till uppluckringen av det relativa betygssystemet uppfattas på två sätt: 

dels kan man se uppluckringen i form av oklarheter, försök till särbestämmel
ser som resultat av kompromisser för att tillgodose alla parter. Om alla skall 
vara nöjda finns en risk för att konturerna bleknar. 

dels kan man se uppluckringen som ett medvetet sätt att underminera det hårt 
kritiserade relativa betygssystemet. Genom att slå undan fundamenten för detta 
betygssystem, genom att göra systemet otydligare, kommer det att falla av 
egen kraft 

Anvisningarna beträffande betygsättningen i LGR 80 uppfattar jag som en kom
promiss i en sakfråga som egentligen inte tål kompromisser. De modifierade rela
tiva betygen är i teorin sämre rustade beträffande jämförbarheten vad gäller ytter
lighetsbetygen. För jämförbarhet fordras, som redan Wigforss konstaterade, en 
grupp att jämföra med. Förlorar de relativa betygen möjligheten till jämförbarhet 
förtjänar de inte att kallas relativa betyg. 

Nu handlar ju inte betygsättning bara om mätteknik utan innefattar också som 
konstaterats en rad socialpsykologiska faktorer. En tolkning som kunde vara nära
liggande är att betygen sätts av lärarna efter eget huvud, oavsett regler och nymo
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digheter på ungefär samma sätt som man alltid har gjort. "Betygen lever ett eget 
liv". Förmodligen har inte teoretiskt regelrätta relativa betyg någonsin existerat. 
Wigforss insåg ganska klart vilka åtgärder som borde genomföras på de mättek-
niska området för att man skulle få till stånd ett tekniskt sett väl fungerande 
system. Utifrån resultaten på de standardiserade proven och den fördelning man fick 
skulle en justering ske av lärarnas olika betygsskalor. Utifrån utseendet på den 
stora referensgruppens fördelning, skulle lärararen ha möjlighet till jämförelse både 
beträffande medelvärde och spridning. 

De uppföljningar som gjorts på olika håll beträffande förändringarna av betyg
sättningen med hjälp av anvisningar för de relativa betygen påvisar små resultat. 
Å andra sidan vet man inte hur det skulle ha sett ut på betygsområdet om man inte 
försökt få en homogenisering i riktning mot en mer jämförbar betygsättning. In
tresset för att försöka sätta så rättvisa betyg som möjligt fokuserades i och med 
att man införde ett jämförande betygssystem. Procedurerna och den tid som kom 
att ägnas åt betygen i skolorna har förmodligen betytt att betygen blivit det minst 
dåliga urvalsinstrumentet till utbildning. 

Måhända fanns en del svårigheter att förstå hur betygsjusteringen skulle gå till 
och visst förekom och förekommer fortfarande missuppfattningar om hur tanken 
om normalfördelning skall tillämpas. Detta kan dock inte ensamt vara en hållbar 
förklaring till de många frågor som rests runt de relativa betygen. Ej heller kan 
SÖ: s oförmåga att klargöra och informera ensamt förklara alla missuppfattningar. 
Den troligaste förklaringen torde vara att införandet av de relativa betygen kom att 
fokuseras på motsättningar i åsikter om olika frågor som fanns "uppdämda" i sko
lan. Frågor angående kunskapssyn, kontroll, urval och lärartradition konkreti
serades. Redan under 1940-talet konstaterades det att betygen användes som slagträ 
i debatten fjärran från just själva betygsfrågan. Kanske anade inte Wigforss de svå
righeter i form av attityder från olika grupper som kom att sätta käppar i hjulen 
för hans lovvärda idéer. 

Socialpsykologiska mekanismer kom troligen, tillsammans med mättekniska 
svårigheter, att motverka realiserandet av ett väl fungerande relativt betygssystem. 
Oviljan att sätta underbetyg så länge som godkänt fordrades vid flyttning, betygs
glidningens, enligt lärarna, motiverande inverkan på eleverna, viljan att bidra till 
att eleverna kunde få plats vid läroverket, rädslan från lärarnas sida att bli kontrol
lerade, motsättningarna mellan folkskole- och läroverkstraditionen, kom att med
verka till att teorin om relativa betyg hade svårt att tränga igenom. 

Genom att betygen blev viktiga för folkskolan/grundskolan och så småningom 
också för gymnasiet som urvalsinstrument till studier, växte ansvaret hos lärar
grupperna. Därom vittnar debatterna mellan folkskolan och läroverken under 40-
och 50-talen. I och med att betygen kom att bli nyckeln till högre studier fick 
folkskolan högre status under vetenskaplig täckmantel. Detta så länge de relativa 
betygen ägde legitimitet fram till 1960-talet, då kritiken började ta fart på allvar. 
Orsakerna var framför allt de ökade problemen med betygsättningen i enhetsskolan 
och gymnasiet. Jämförbarheten och objektiviteten blev svår att upprätthålla i 
skolformer som differentierades genom bortval och tillval i många olika gruppe
ringar. Referensgruppen blev svår att definiera, trots försöken till preciseringar 
från SÖ:s sida. Man fick svårigheter att uppfylla de mättekniska ideal som ur
sprungligen skisserats av Wigforss i början av 1940-talet. Även om det finns 
tecken på att de mättekniska idealen hela tiden har varit svåra att uppnå under det 
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relativa betygssystemets existens, blev svårigheterna att genomföra de mättek-
niska intentionerna en bra grogrund att utnyttja för kritikerna. 

SÖ:s roll är intressant ur många synvinklar. Redan Wigforss konstaterade att 
om intentionerna skulle ha en möjlighet att slå igenom måste informationen skö
tas på ett bra sätt. I och med att betygsättningen kom att fokusera på motsätt
ningar mellan folkskollärare och läroverkslärare där betygen innefattade diskussio
ner kring kunskap, rättvisa och kontroll, fick SÖ som ansvarig myndighet en 
svår roll. Utan att ta ställning skulle en korrekt betygsättning ske både i 
folkskolan och i läroverket. Oenigheten inom SÖ blottades och relationen till de 
politiska beslutsfattarna blev problematisk. I och med att SÖ i början av 70-talet 
tolkade den socialdemokratiska promemorian som man gjorde, växte problemen. 
Samtidigt som opinionen mot de relativa betygen tilltog både inom och utom 
SÖ, skulle man ansvara för informationen kring det relativa betygssystemet på 
bästa möjliga sätt. SÖ fick försöka att genom specialbestämmelser lappa ihop det 
som var kvar av det relativa betygssystemet, så länge de politiska instanserna med 
hänvisning till urvalsfunktionen vägrade släppa de relativa betygen. 

Den politiska enigheten och tveksamheten kring urvalsfunktionen har belysts 
av flera utbildningsministrar. Både den socialdemokratiska och borgerliga sidan har 
behållit de relativa betygen med hänvisning till urvalsfunktionen och till de rela
tiva betygens jämförbarhet. Så länge man behöver ett urvalsinstrument för studier 
finns inget bättre urvalsinstrument. Skiljelinjen har annars varit påtaglig beträf
fande synen på betygssystem. Under BU 73 klargjordes att den borgerliga sidan 
ville ha kvar betyg i grundskolan, medan socialdemokraterna ville ha en betygsfri 
grundskola. I gymnasieskolan ville både socialdemokrater och borgerliga ha kurs-
relaterade betyg. När den folkpartistiska minoritetsregeringen kunde lägga fram 
propositionen gällde det dock att gå försiktigt fram, varvid kompromissen blev att 
behålla modifierade relativa betyg i grundskolan och relativa betyg i gymnasiesko
lan. I de utredningar där urvalsfunktionen varit i fokus har man inte kunnat kring
gå urvalsproblemen utan i slutändan hänvisat till att " i brist på bättre måste vi ha 
kvar de betyg vi har." 

De utredningar som ej tagit urvalsproblemen som sin uppgift har kunnat enas 
om någon form av målrelaterade (kursrelaterade) betyg. Krocken mellan olika ut
redningar har ibland känts besvärande. Gymnasieutredningens betygsförslag stod i 
bjärt kontrast till tillträdesutredningens åsikter. Betygsfrågan har på det hela taget 
kännetecknats av uppsplittring på försök till dellösningar. BU 73 delades så små
ningom i två delar. En lösning för grundskolan, medan frågan sköts på framtiden 
för gymnasieskolans del. Gymnasieutredningens betygsutredare sköt över urvals
problemet till högskolan och menade att urvalet behövde man ej ta hänsyn till. 
Införandet av modulbaserade betyg på de treåriga praktiska försökslinjerna i gym
nasieskolan i samband med ÖGY- utredningen, innebär att man har olika betygs
system inom samma skolform. 

Så länge man använder betyg för urval mellan närliggande skolformer, är det 
tveksamt om man i utredningssammanhang kan arbeta med dellösningar. Redan 
Wigforss' undersökningar visade hur ett system med prov från en skolform utanför 
folkskolan hade styrande inverkan på den underliggande folkskolan. Proven med
förde drill, extraläsning, nervositet och stress för att man vid ett givet tillfälle 
skulle avgöra om man fick möjlighet att gå i realskola eller ej. Genom att folk
skollärarna försökte förbättra betygsättningen och fick kontroll över urvalet, ökade 
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också förmodligen ansvaret för att man satte "riktiga" betyg. Wigforss' insatser 
hade också, i varje fall teoretiskt, möjliggjort en förbättring. 

Urvalsproblemet mellan folkskolan och realskolan har successivt fortplantat 
sig uppåt i skolsystemet i takt med skolreformerna. Betygsättningen har gradvis 
förflyttats högre upp i skolsystemet. De urvalsproblem som återstår är urval mel
lan grundskola och gymnasieskola där fortfarande ca 20 procent av de sökande ele
verna måste väljas ut på grundval av betyg, samt urvalet till högskolan, där urva
let på betyg kan variera mellan 1/3 och 2/3 enligt de senaste bestämmelserna. 
Betygens roll har successivt kompletterats med andra urvalsinstrument. 

Även om betygsättningen successivt reducerats i grundskolan har man haft 
kvar betygen på högstadiet. "Betygens ande" har beroende på detta även "svävat" 
över mellan- och lågstadiet, trots att man ej behövt sätta betyg. Föräldrar och ele
ver har, framför allt på mellanstadiet, blivit lyhörda över betygsättningen. Krav på 
att återinföra betygsättning på lägre stadier har också rests. De individuella samta
len har inte kunnat ersätta de tidigare betygen. I och med att betygen varit kvar på 
högstadiet har grundskolans lärare genom sin betygsättning, och allt arbete härvid
lag, bidragit till urvalet till gymnasieskolan. Att frånsvära sig ansvar för betyg
sättning skulle kanske för många lärare kännas befriande, både på högstadiet och i 
gymnasieskolan. Flera frågor är emellertid förbundna med detta förfarande. Exem
pel på sådana frågor är: Skall skolan medverka i det urval som måste ske? Vill 
skolan medverka? Vad blir al ternativet om skolan skjuter ifrån sig problemet till 
nästa stadium? 

Det scenario som nu skymtar är att betygens roll minskar som urvalsinstru
ment och att alternativa former ökar. Fortfarande måste ett urval göras. Alla kan 
inte få den utbildning eller det arbete de önskar. De alternativ som alltmer framträ
der är studielämplighetsprov eller högskoleprov som med nuvarande bestämmelser 
maximalt kommer att reglera 2/3 av antalet utbildningsplatser i högskolan. För 
urvalet mellan grundskolan och gymnasieskolan är man mer optimistisk. Här för
väntar man sig inom en fyraårsperiod att inte behöva betyg vid urval. Alla kom
mer att kunna välja den linje de önskar i första hand. (Göran Persson i intervju 
1/9- 90). 

Om betygen försvinner som urvalsinstrument kommer nya att behövas, fram
för allt vid urvalet till högskolan. På en dag skall högskoleprovet avgöra vilka 2/3 
som skall tas in på olika linjer. Hur kommer detta att påverka arbetsklimatet i 
gymnasieskolan? Det vet man naturligtvis inte med säkerhet. Med motiveringen 
från 1939 klingande i öronen, när man valde de relativa betygen framför inträdes
proven, kan man befara att många lärare och kanske även elever kommer att tycka 
att betyg satta under en längre tidsperiod ändock är säkrare och att föredra framför 
ett kort prov. 

Flera prestigeutbildningar arbetar med egna urvalsinstrument. På läkarutbild
ningar och journalistutbildningar görs försök med att välja ut sökande med hjälp 
av intervjuer. Redan i den diskussionspromemoria som socialdemokraterna utarbe
tade inför SÖ:s utredningsarbete på 70-talet pekade man på riskerna med ett 
eventuellt avskaffande eller en inskränkning av betygens funktion som informa
tion till arbetsgivare: 
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"Det är möjligt att minskad information från skolans sida skulle kunna leda till 
att branscher och industrier och övriga avnämare i större utsträckning än vad 
som annars hade blivit fallet upprättar egna institut eller anordningar för in
tagnings- och antagningsproceduren. Om de urvalsinstrument som används i 
dessa sammanhang indirekt kommer att påverka skolans arbete, kan effekterna 
av sådana anordningar utanför skolans kontroll bli mer negativa än den nuva
rande betygsättningen. " (a. a. s. 3) 

Före Wigforss' reformering av folkskolans betygsättning, då inträdesproven låg 
utanför folkskolans kontroll, upprättades olika privata institut som avsåg att för
bereda och inrikta eleverna på att klara de stundande inträdesproven. Risken finns 
att sådana institut som åtar sig att träna elever inför stundande prov som t ex hög
skoleprovet upprättas även idag. Som det tidigare visat sig kan "anordningar utan
för skolans kontroll" inverka negativt Att urvalet förläggs utanför skolan är ingen 
garanti för att inte skolan kommer att påverkas negativt, snarare tvärtom. Att sko
lan genom sina betyg har kontroll över urvalsinstrumentet kan innebära att man 
också vinnlägger sig om att försöka göra det bästa möjliga av det urval man måste 
medverka i. 

Bland alternativa former har personlighetsegenskaper blivit mer och mer intres
santa för avnämarna i urvalssammanhang. Det har föreslagits att skolan skall 
införa särskilda flitbetyg samt se på sådana faktorer som samarbetsförmåga, ledar-
förmåga, flexibilitet mm. Någon form av ordnings- och uppförandebetyg förefaller 
inte osannolikt inför framtiden. 

Som denna studie visat är det inte någon ny företeelse att personlighetsegen
skaper intresserar skolan och avnämarna. Skolkommissionen hade så stor tilltro 
till lärarnas omdöme om eleverna, att man menade "att lärarnas personliga känne
dom om elevernas individuella egenart" med fördel kunde ligga till grund för urva
let. 1940 års skolutredning hade dock tidigare konstaterat att "fria personliga ka
rakteristiker tillåta ingen exakt jämförelse." Åsikter om personlighetsegenskaper
nas betydelse tycks ha växlat över olika tider. De senaste åren har personlighets
egenskaper betonats vid framför allt urval till arbeten o ch det tycks som om man 
även vid urval till studier är beredd på att ta mer hänsyn till personlig lämplighet 
på bekostnad av formella meriter som skolbetyg, tjänstgöringstid, arbetslivserfa
renhet mm. 

Man kan med fog fundera över varför vissa meriter betonas framför andra under 
vissa perioder. Som denna studie pekat på kom det relativa betygssystemet till 
under en period då tidsandan stöttade idéerna om ett formellt och rättvist urval. 
Idén om att man kunde åstadkomma ett urval byggt på vetenskapliga principer 
som kunde stå i demokratins tjänst genomsyrade begynnelseskedet. Man började 
dock så småningom upptäcka, att även om man tekniskt sett försökte få ett väl 
fungerande urval, så styrdes det av andra tunga faktorer på ett betydligt djupare 
plan. Forskarnas intresse för den sociala bakgrundens roll ökade.1 Betygens roll 
som ett instrument för utjämning började ifrågasättas. Forskarna konstaterade att 
den sociala bakgrunden i stort sett avgör vilka som går vidare till högre studier. 
Målet att få en socialgruppsmässig utjämning till högre studier hade mer eller 

^Se tex. Boalt (1947) och Trankell ( i Elmgren mfl.,1959). 
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mindre misslyckats. Au rättvisa och jämförbara betyg kunde vara ett led i denna 
strävan började betraktas som en illusion. 

Legitimiteten hos betygen som urvalsinstrument började ifrågasättas. Man 
menade och menar att under sken av vetenskaplighet legitimeras den socialgrupps-
mässiga ojämlikheten. Betygen hamnar i skottgluggen. Urvalsfunktionen ifråga
sätts. Elever, lärare, föräldrar, politiska partier, arbetstagare och arbetsgivare ifrå
gasätter det relativa betygssystemet. SÖ tar i sina utredningar på 70-talet inte ur
valsfunktionen som utgångspunkt för sina utredningar, utan snarare informations-
och motivationsfunktionen. BU 73 konstaterar att inte heller dessa funktioner är 
beroende av ett relativt betygssystem. Gradvis har alltså samtliga "traditionella" 
funktioner mer eller mindre fallit. 

Vilka funktioner återstår då? Tidigare undersökningar har ofta stannat vid dessa 
tre benämningar; urval, information och motivation. Urvalsfunktionen måste i 
slutändan uppfattas som en kontrollfunktion, även om det inte uttrycks i klartext 
av politiska beslutsfattare. Nödvändigheten av att ha ett urvalsinstrument som är 
legitimt är ett "måste" för regering och riksdag. Under den tid som det relativa be
tygssystemet varit i kraft har det visat sig vara en omöjlighet att alla kan få den 
utbildning eller det arbete de önskar. Politiskt ansvariga har i varje fall inte hittills 
vågat pröva detta experiment i större skala. Redan ett så litet experiment som det 
s k Örebroförsöket med betygsfri intagning till gymnasieskolan råkade ut för så 
stora svårigheter att det måste avbrytas.2 Samhället skulle förmodligen råka i 
kaos om man in te på ett relativt enkelt sätt kunde göra ett urval. Betygen har i det 
sammanhanget inneburit ett "relativt" enkelt urvalssystem. En siffra från ett till 
fem avgör vem som komme r in på sökt utbildning. 

Samhället har alltså ett behov av att ha ett urvalsinstrument som ovan sagts, 
men även avnämarna, representerade av arbetsgivarorganisationen SAF, har i 
studien gett uttryck för behov av betyg eller omdömen som kontroll, även om 
man inte direkt kallat det för "kontroll." Man ger uttryck för en vilja till kontroll 
av innehållet i form av kunskaper och färdigheter, samt även en vilja till kontroll 
av personlighetsegenskaper hos eleven eller den anställde. I och med införandet av 
modulbaserade betyg på de treåriga praktiskt inriktade försökslinjerna har de poli
tiska beslutsfattarna gått SAF till mötes genom en innehållslig precisering, ato-
misering, av kunskaper och färdigheter. Moduler bildar kunskapsprofiler som är 
lätt överförbara till företagens strukturer. I kritiken av de relativa betygen har SAF 
konsekvent hävdat att miniminivåer borde preciseras och att det relativa betygssys
temet inte är konstruerat för att klara detta. Redan i BU 73 framförde SAF dessa 
ideer i sin idéskiss men tiden var då inte mogen för ett genomförande. I och med 
modulsystemet har man inom skolan fått en reminiscens av idéerna från MUT-
utredningen på 70-talet. Att man just fått detta på de praktiskt inriktade linjerna 
kan tyckas naturligt efterson "avståndet" mellan skola och arbetsliv förefaller kor
tast på dessa linjer inom gymnasieskolan. 

Nilssons (1981)3 beskrivning av utvecklingen under 60- och 70-talet, via BU 
73 och SIA-utredningen, ger en god bakgrund till förståelse av de relativa betygens 

21978 fick SÖ i uppdrag av regeringen att bedriva försöksverksamhet med betygsfri 
intagning i Örebro l än. Politiska och fackliga motsättningar bidrog bl a till att försö
ket så småningom lades ned. 
^Nilsson (1981). 
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kortvariga "gästspel" i de yrkestekniska ämnena och av införandet av moduler. 
Nilsson beskriver i sin avhandling bl a hur tänkesätten inom yrkesutbildningen 
har påverkats av utländska strömningar framför allt från USA. Enligt Nilsson (s 
294) spreds idéerna från USA till arbetsledare och yrkeslärare under 50- och 60-ta-
len bl a genom olika former av kurser i S AF:s regi (s k ALI-RATI-kurser) där det 
s k TWI-systemet lanserades vilket kom att introducera utbildningsteknologiska 
tankegångar under 60-talet och i början av 70-talet. TWI-systemet (Training With
in Industry) utformades under andra världskriget i USA med avsikten att på kortast 
möjliga tid utbilda arbetare för krigsindustrin. Systemet bygger på att de aktuella 
arbetsuppgifterna är analyserade och preciserade i små delar. För vaije del utarbetas 
detaljerade arbetsinstruktioner. Med denna bakgrund kan man förstå att "jorden var 
plöjd" för införandet av modulsystemet. 

Beträffande personlighetsegenskaper verkar också tiden gå mot ett accepterande 
av SAF:s syn. Redan tidigt visade SAF att man var intresserad av innehållet i ord
nings- och uppförandebetygen. Man har också i olika utredningar konsekvent 
hävdat intresset av att få reda på t ex samarbetsförmåga, flit, närvaro mm. Här har 
man på senare tid även fått stöd av politiska partier som i riksdagen motionerat 
om flitbetyg, återinförande av ordnings- och uppförandebetyg, och andra alternativ 
till kunskaper och färdigheter. Man kan dra den slutsatsen att arbetsgivarna vill 
kontrollera fler saker än kunskaper och färdigheter. Man vill veta hur personen är 
som helhet. Studier visar att om inte skolan hjälper till med instrument för detta, 
så tar arbetsgivare reda på personlighetsegenskaper på egen hand vid den kontroll 
man utövar vid anställningar i arbetslivet.4 

Studien har också visat att skolan behöver betygen som kontrollinstrument. 
Ordnings- och uppförandebetygen användes som stöd för disciplinering. Moti
veringen till deras kvarvarande hänvisade till lärarnas behov av ordnings- och upp
förandebetyg "som hjälp och stöd i sitt arbete." Kritiken mot de relativa betygen 
från elevhåll och från VPK har ofta tagit fasta på betygens användning som kon
troll från skolans och lärarens sida. "Betygen används som piska och morot" är ett 
vanligt uttryck. 

Eftersom utvecklingen tycks gå mot en betoning av personlighetsegenskaper 
och icke-formella meriter i urvalssammanhang, bör kontrollfrågan uppmärksam
mas. Kontrollfrågan hör nära ihop med frågor rörande integriteten hos dem som är 
underkastade bedömning, t ex eleven eller den som söker ett arbete eller en anställ
ning. Wigforss ville vid betygsättningen enligt den relativa betygsskalan särskilja 
kunskaps- och färdighetsbedömningar från psykologiska bedömningar av person
ligheten. Han insåg svårigheten med att objektivt kunna mäta personlighetsegen
skaperna, och menade att personlighetsbedömningar möjligen kunde vara ett kom
plement till bedömningen av kunskaper och färdigheter. 

Arbetsgivarnas intresse för personligheten borde vara skäl nog att gå försiktigt 
fram vid sökande efter alternativa former för urval. Risken finns att vi får ett säm
re urvalssystem, med en ur rättssäkerhetssynpunkt osäkrare sits för den som skall 
väljas. Naturligtvis är man som arbetsgivare intresserad av att få en person som 
passar, en som passar in i organisationens struktur. Å andra sidan måste denna 
granskning ske under acceptabla former för den som skall väljas. Elevorganisatio
nerna har också i sina remissvar menat att ett borttagande av betygsättning eller 

4Se t ex Andersson (1987). 
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införandet av ett nytt betygssystem inte är någon garanti för att man ändå betyg
sätts. De individrelaterade samtalen, efter modell från näringslivet (SAF:s förslag i 
samb. m. BU 73), där man i diskussion mellan lärare, elev och förälder skall för
söka enas, kan bli en förtäckt betygsättning och en mera "luddig" och kanske även 
mer stämplande bedömning av eleven (och föräldrarna) än en formell betygsätt
ning. 

Många föräldrar har säkert funderat över de formulär man fått hemskickade, där 
man som föräldrar skall skatta elevens personlighetsegenskaper, som underlag för 
det kvartssamtal, som skall hållas med eleven och läraren i skolan. I det läget har 
förmodligen många föräldrar velat ha kvar den betygsättning som försökte ta fasta 
på kunskaper och färdigheter. Föräldragruppens talesmän, Hem och skola
föreningarna har hållit en konsekvent linje i sin strävan att behålla betygsättning i 
skolan, dock inte en relativ betygsättning. Man har velat utöka betygsättningen på 
låg och mellanstadiet. Orsakerna till detta kan vara att betygen i föräldrarnas ögon, 
förutom de officiella funktionerna information och motivation som uppfattas som 
viktiga, också innefattar en kontroll av eleven. En kontroll av att skolan ställer 
vissa krav som man som förälder menar att man bör ha. I föräldrarnas öron klingar 
också gårdagens skola med dess drill, krav och betygsättning. Dessa krav förs mer 
eller mindre medvetet över på skolan och och på de egna barnen. 

Elevförbunden stod framför allt under 70-talet på barrikaderna mot det relativa 
betygssystemet. Genom att stödja bojkotter av centrala prov protesterade man mot 
det relativa betygssystemet. Det man framför allt vände sig emot var den negativa 
inverkan som de relativa betygen hade på samarbetet mellan eleverna i skolan. 
Man pekade också på svårigheterna att få en naturlig relation till lärarna, som man 
upplevde sig vara beroende av. Betygen inverkade negativt på arbetsklimatet i 
skolan. Man kände sig kontrollerade av lärarna. Stressen och konkurrensen till
skrevs de relativa betygen. Elevernas reaktioner på betygen togs gång på gång upp 
av SÖ som pekade på betygens skadliga inverkan på arbetet i skolan. 

LO har som arbetstagarorganisation konfronterats med problematiken att söka 
alternativ till de relativa betyg man ofta varit kritisk till. Man är inte främmande 
för anlagsprövningar, test och studielämplighetsprov och man hävdar att andra fak
torer än enbart utbildningsmeriter, t ex arbetslivserfarenhet, har stor betydelse. 
Jämlikhetskravet som inneburit ett raserande av ekonomiska, geografiska, sociala 
och psykologiska hinder är fundamentalt för LO. Redan i samband med yttrandet 
till Kompetensutredningen uttalade man att "den duglige alltid ska ges chansen 
oavsett om vederbörande kan uppvisa formella kompetenser och meriter eller ej. " 
Under senare tid har LO också visat att man är beredd att t ex omvärdera "objek
tiva" meriter som a nställningstid när man jämför sökande till olika arbeten. Man 
har i förhandlingar delvis gått med på individuell lönesättning för vissa grupper 
och inställningen till konkurrens har blivit ambivalent. 

Beskrivningen av det relativa betygssystemets framväxt och påbörjade avveck
ling har tagit fasta på betygen i fokus för motsättningar mellan olika intressenter i 
samhället. Betygsättningen berör eleverna, föräldrarna, lärarna och avnämarna, alla 
med ol ika förväntningar på skolan och på hur skolans "kapital" skall förvaltas. 
Någon teori som gör det möjligt att exakt förstå vad "kampen" handlar om finnns 
knappast att tillgå för svenskt vidkommande. Inom fransk utbildningssociologi 
finns på ett övergripande plan en teori om förhållandet mellan utbildningsväsendet 
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och arbetslivet. Pierre Bourdieus teorier berör utbildning och kulturreproduktion.7 

Bourdieus fältbegrepp förefaller användbart. Enligt Bourdieus tolkning av fältbe
greppet förstås med fält " ett kampfält, där stridigheter om makt och positioner 
pågår." Det striden handlar om är det "kulturella kapitalet". Detta begrepp infann 
sig enligt Broady (1985)8 under 1960-talet, och avser både innehållet i det skolan 
förmedlar samt vanor, sätt att tala och skriva mm, som skolan som institution 
premierar. Betyg och examina skulle kunna ses som ett sätt att frän skolans sida, 
legitimera viss kunskap och verksamhet. Genom att skolan håller på examination 
och betygsättning skapas garantier för egen reproduktion. Examinationsrätten och 
betygsättningen kan ur t ex lärarnas synpunkt ses som en del i möjligheten att 
berättiga sin existens. 

Sett ur detta perspektiv blir inte arten av betygssystem så viktig för skolan 
som sådan, utan framför allt att man har betyg och examina som legitimerar exis
tensen. Om skolan överlämnar kontrollen i form av examination och betygsätt
ning till avnämarna finns en stor risk att skolan blir beroende och styrd indirekt. 
Detta hävdades som tidigare visats redan i den socialdemokratiska promemorian i 
samband med Sö:s betygsutredningar under 70-talet. 

Bland arbetsgivarorganisationerna har SAF visat stor aktivitet i betygsfrågan 
och uttryckt att man är intresserad både av innehållet (modulerna) samt även att 
kontrollera personlighetsegenskaper som man anser viktiga i det kommande ar
betslivet. Om inte skolan kontrollerar detta så gör man naturligtvis detta på egen 
hand bland arbetsgivarna. Att arbetsgivarna skulle låta kontrollen härvidlag enbart 
ske inom skolan är dock inte troligt. Genom att hävda att detta bör ske inom sko
lan kan man dock kanske dra bort uppmärksamheten från att arbetsgivarna, både 
tidigare och nu, utför dessa kontroller innan man anställer nya personer i olik a 
företag. 

7 Introduktioner på svenska är t ex Callewaert & Nilsson (1977) och Broady ( 1985). 
8 Broady (1985). 
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Riksförbundet Hem och Skola. (RHS) Förteckning över material i bilaga 6.* 

Rommetvedt, H. (1983) Karakterer-ingangsbillett till arbeidslivet? Universitetsfor-
laget, Stavanger. 

Rydberg, S. (1961) Synpunkter på skolans betyg inom lärarkår och arbetsmark
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Bilaga 1 

Förteckning över statens offentliga utredningar (SOUÌ 

1. SOU 1938:29 Betänkande med utredning och förslag angående intagning av ele
ver i första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga 
läroanstalter,avgivet av inom ecklesiastikdepartementet tillkallad sakkun
nig. Stockholm:Ecklesiastikdepartementet.* 

2. SOU 1942:11 Betänkande med utredning och förslag angående betygsättning i 
folkskolan, avgivet inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. 
S toc kholm:Ecklesias tikdepartementet.* 

3. SOU 1945:44 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bilaga IV. 
Lärjungeurvalet till studielinjer med den nuvarande realskolans mål. 
Elisabeth Dahr. Stockholm:Ecklesiastikdepartementet.* 

4. SOU 1945:45 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. V. Sko
lans betygsättning. Stockholm:Ecklesiastikdepaitementet.* 

5. SOU 1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer 
för det svenska skolväsendets utveckling. Stockholm:Ecklesiastikdeparte-
mentet.* 

6. SOU 1949:35 Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 1940 års skolutred
nings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande, 
jämte sammanfattning av avgivna yttranden. Stockholm:Ecklesiastikde-
partementet.* 

7. SOU 1951:4. Antagning av medicine studerande. Betänkande av 1948 års läkar
utbildningskommitté. S tockholm:Ecklesias tikdepartementet.* 

8. SOU 1959:35 Flyttning, kvarsittning och utkuggning i högre skolor i relation 
till folkskolans betygsättning. Jonas Orring på uppdrag av 1957 års skol-
beredning. Stockholm:EcklesiastikdepartementeL 

9. SOU 1960:13 Individuella differenser och skoldifferentiering. 1957 års skolbe-
redning. Stockholm:Ecklesiastikdepartementet. 

10. SOU 1961:30 Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning.VI. 
Stockholm:Ecklesiastikdepartementet.* 

11. SOU 1963:15 Vägen genom gymnasiet. Betänkande i samband med gymnasie
utredningen I. Stockholm:Ecklesiastikdepartementet.* 



12. SOU 1963:22 Kraven på gymnasiet. Betänkande avgivet i samband med 
gymnasieutredningen II. Stockholnr.Ecklesiastikdepartementet.* 

13. SOU 1963:41 Specialutredningar om gymnasiet. Betänkande avgivet i sam
band med gymnasieutredningen III. Stockholm:Ecklesiastikdepartemen-
tet.* 

14. SOU 1963:42 Ett nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning IV. Stock-
holm:Ecklesiasükdepartementet* 

15. SOU 1963:50 Fackskolan. 1962 års fackskoleutredning. Stockholnr.Eckle-
siastikdepartementet.* 

16. SOU 1970:20. Behörighet, meritvärdering, studieprognos. Specialundersök
ningar av kompetensfrågor. Betänkande V, avgivet av kompetensutrednin
gen. Stockholm:Utbildningsdepartementet. 

17. SOU 1970:21 Vägar till högre utbildning. Betänkande avgivet av 1965 års 
kompetensutredning. Stockholm-.Utbildningsdepartementet.* 

18. SOU 1970:55 Vägar till högre utbildning. Organisation och information. 
Betänkande VI: 2 avgivet av kompetensutredningen. Stockholm:Utbild-
ningsdepartementet.* 

19. SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av Utredningen om 
skolans inre arbete-SIA. Stockholm:Utbildningsdepartementet.* 

20. SOU 1974:71 Om behörighet och antagning till högskolan. Betänkande av
givet av kompetenskommittén. Stockholm:Utbildningsdepartementet.* 

21. SOU 1975:9 Individen och skolan. Ramtimplaner och förstärkningsanord
ningar. Betänkande av utredningen om skolan, staten och kommunerna. 
Stockholm:Utbildningsdepartementet.* 

22. SOU 1977:9 Betygen i skolan. Betänkande av 1973 års betygsutredning. 
Stockholm:Utbildningsdepartementet.* 

23. SOU 1981:29 Forskningens framtid. Betänkande av utredningen om forsk
ningen och forskarutbildningens situation i den nya högskolan. Stock-
holm:Utbildningsdepartementet.* 

24. SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola. Ett principbetänkande av gymna
sieutredningen. Stockholm:Utbildningsdepartementet* 

25. SOU 1985:57 Tillträde till högskolan. Betänkande av tillträdesutredningen. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet.* 



26. SOU 1985:59 Prov för urval till högskolan. Rapport utarbetad på uppdrag av 
tillträdesutredningen. Stockholm Utbildningsdepartementet.* 

27. SOU 1986:2 En treårig yrkesutbildning. Del 1. Betänkande från arbetsgruppen 
för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. Stockholm:Utbild-
ningsdepartementeL* 

28. SOU 1986:3 En treårig yrkesutbildning. Del 2. Betänkande från arbetsgrup
pen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. Stockholm:Utbild-
ningsdepartementet.* 





Bilaga 2 

Förteckning över remissvar från Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 

Som källa har SAF:s egna uppgifter använts. Man har förtecknat samtliga re
missyttranden till Ecklesiastikdepartementet/ Utbildningsdepartementet under be
teckningen A30 samt även specificerat under A 300 Betyg. (Arkivbeteckningar). 
Efter genomgång av samtliga yttranden har föl jande yttranden i betygsfrågan an
vänts: 

1951 Borttagande av vitsord i ordning och uppförande. Stencil.* 

1957 1957 års skolberednings undersökning om "Synpunkter på skolans betyg 
inom lärarkår och arbetsmarknad. Avstår från yttrande. 

1966 Tillträde till postgymnasiala studier. (KU II Eckl. dep. 1966:13) Stencil. 

1967 Urval till högre utbildning. (KU II stencil 1967:8). Stencil.* 

1970 Vägar till högre utbildning. Behörighet och urval. (SOU 1970:21, SOU 
1970:55). Stencil. 

1971 Betygsättning i grundskola och gymnasieskola. (SÖ:s betygsutredning) 
Stencil.* 

1972 Iakttagelser kring betygsutredningen. Stencil. 

1974. Diskussion inom SAF om betyg. Stencil. 

1974 Intagning till högre utbildning. SÖ:s förslag till Konungen om studie
lämplighetsprövning. Stencil. 

1974 Om behörighet och antagning till högskolan (KK SOU 1974:71). Stencil. 

1975 Om betygsättning i grundskola och gymnasieskola samt intagning till 
gymnasiala utbildningar. Diskussionspromemoria från 1973 års betygsut
redning. (BU 73) Stencil.* 

1978 Betygen i skolan (SOU 1977:9) Betänkande avgivet av betygsutredningen. 
Stencil.* 



1978 Remissyttrande till utbildningsdepartementet (1978-04-25). "En idéskiss 
till lösning av betygsfrågan.".* 

1986 Betänkande "Tillträde till högskolan" (SOU 1985:57), jämte rapport "Prov 
och urval till högskolan." (SOU 1985:59). Stencil.* 



Bilaga 3 

Förteckning över remissvar frän Landsorganisationen (LO") 

Källor beträffande åren 1938-1967 är LO:s verksamhetsberättelser årsvis som inne
håller underrubriken: Yttrande till offentlig myndighet Källor åren 1968-1988 är 
Landsorganisationen i Sverige som likaledes innehåller underrubriken : Yttrande 
till offentlig myndighet. 

1947 Yrkesvägledning. Stencil 

1952 Vidgat tillträde till högre studier. Stencil 

1961 Grundskolan (SOU 1961:30, 31). Stencil* 

1964 Ett nytt gymnasium (SOU 1963:41,42) Stencil 

1964 Grundskolans kompetensvärde. Stencil 

1964 Universitet och yrkesutbildning. Stencil 

1967 Tillträde till postgymnasiala studier. Stencil* 

1968 Läroplansöversyn för grundskolan. Stencil 

1968 Urval till högre studier. Kompetensutr: s förslag. Stencil* 

1971 Vägar till högre utbildning. Behörighet och val. Kompetensutr.: s betänk. 
(SOU 1970:21) Stencil 

1972 Betygsättning i grundskola och gymnasie- skola (SÖ 1970) 
Stencil 

1974 Behörighet och antagning till högskolan. KK (SOU 1974:71) Stencil* 

1974 Studie-och lämplighetsprov för intagning till högre utbildning (SOU 
1974:71) Stencil* 

1975 Skolans arbetsmiljö (SIA) SOU 1974:53 Stencil* 

1975 Högskolereform (U 68 utredning) Stencil 

1975 Individen och skolan (SOU 1975:9) Stencil* 



1976 Ett friare val- och jämställdhetsprogram för skolan (SÖ:s rapport) Stencil 

1978 Betygen i skolan (BU 73) Stencil* 

1980 Lärare i skola och utveckling (SOU 1978:86) Stencil 

1980 Studie-och yrkesorientering (SÖ-rapport) Stencil 

1982 En reformerad gymnasieskola (SOU 1981:96) Stencil 

1985 Tillträde till högskolan (SOU 1985:57) Stencil* 

1986 En treårig yrkesutbildning (SOU 1986:2 och 3) Stencil* 



Bilaga 4 

Förteckning över remissvar frän Sveriges Lärarförbund (SL) 

Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) bildades 1880. 
Organiserade till en början bara manliga lärare. Varade från 1880 till 1946. Man 
utgav tidningen Svensk Lärartidning (1881-1946). Denna tidning efterträds av 
Folkskolan- Svensk Lärartidning (1947-1956) samt tidningen Folkskolan (1956-
1963). Därefter utges Lärartidningen fram till dags dato. Sveriges folkskollä-
rarinneförbund bildades 1921. Man utgav en bokserie "Svenska biblioteket. 
Fri Läsning." Deras tidskrifter var Tidning för lärarinnor, samt tidningen Lära
rinneförbundet. Sveriges småskollärarinneförening bildades 1921 och 
utgav tidningen Småskolan framtill 1935, dä förbundet antar Svensk Lärartidning 
som organ. ( Källor: Fredriksson,V. Folkskolans historia. Band 5 och 6. Görans
son, N. Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Wirse'n, R. Ett skolsekel. 
Minnesskrift 1942.) 

Nedanstående remisser har erhållits från Sveriges Lärarförbunds arkiv efter förfrå
gan: 

1963 Yttrande till TCO den 15 januari "Yttrande över gymnasieutredningens be
tänkande Ett nytt gymnasium och Läroplan för gymnasiet."* 

1967 Yttrande till TCO den 27 november "Kompetensutredningens betänkande 
Urval till högre utbildning." Nr 50.* 

1969 Yttrande till SÖ den 31 januari "Yttrande över PM om elevbetygens rätts
kraft." Nr 7.* 

1970 Yttrande till SÖ den 4 september "Yttrande över förslag till riktlinjer för 
kontakter mellan skola och hem med anledning av reducerad betygsgiv-
ning." Nr 38. 

1970 Yttrande till TCO den 1 december. "Yttrande över betänkandet Vägar till 
högre utbildning, gemensamt med SFL."* 

1972 Yttrande till SÖ den 1 juni "Yttrande ang. betygsättning i grundskola och 
gymnasieskola."* 

1974 Yttrande till SÖ den 10 januari "Yttrande ang. SÖ:s diskussionsprome
moria Underlag för debatt om utvecklingsprogram för skolan (MUT)."* 



1974 Yttrande till SÖ den 11 december "Yttrande ang. behovet av betyg i lärar
utbildningen, betygsättningens utformning, funktion och effekter." 

1974 Yttrande till TCO den 25 november "Yttrande ang. intagning till högre 
utbildning, SÖ:s förslag till studielämplighetsprövning."* 

1974 Yttrande till TCO den 26 november "Yttrande ang.behörighet och antag
ning till högskolan." 

1975 Yttrande till TCO den 2 juni "Yttrande ang. betygsättning i grundskola 
och gymnasieskola samt intagning till gymnasiala utbildningar."* 

1978 Yttrande till TCO den 5 april "Yttrande ang. betygen i skolan."* 

1984 Yttrande till TCO den 31 mars "Yttrande ang. Utslagning i grundskolan." 

1986 Yttrande till TCO den 7 maj "Yttrande ang. Tillträde tilll högskolan."* 



BilagaS 

Förteckning över remissvar frän Lärarnas Riksförbund (LRÌ 

Man utgav Tidning för Sveriges läroverk under åren 1901-1962. Dä efterträddes 
den av Skolvärlden. (Källa: Wirse'n, R. Ett skolsekel. Minnesskrift 1942. (Wirsén 
är redaktör.) 

1975 Yttrande till 1973 års betygsutrednings diskussionspromemoria "Om 
betygsättning i grundskola och gymnasieskola."* 

1978 Yttrande över "Betygen i skolan" (SOU 1977:9), betänkande av 1973 års 
betygsutredning.* 

1982 Yttrande över Gymnasieutredningens betänkande "Gymnasieskola i ut
veckling." (SOU 1981:96). 

1986 Yttrande över tillträdesutredningens betänkande "Tillträde till högskolan" 
(SOU 1985:57)*. 

1987 Yttrande över En treårig yrkesutbildning (Ögy). Del 1 (SOU 1986:2) och 
del 2 (SOU 1986:3).* 

1989 Yttrande till Regeringen och Utbildningsdepartementet ang."Betygsättning 
i grundskola och gymnasieskola."* 





Bilaga 6 

Förteckning över remissvar/material frän Riksförbundet Hem och Skola (RHSÌ 

En föränderlig skola i ett föränderligt samhälle. Rapport från Hem och skola kon
ferens i Östersund 16-18 okt. 1969 (s 33-48).* 

Yttrande angående betygsutredningens rapport "Betygsättning i grundskola och 
gymnasieskola " (SÖ, 1971) 11.6. 1972.* 

Yttrande till Utbildningsdepartementet "Om muntlig delgivning av betyg." (1974-
04-16) 

Yttrande till Utbildningsdepartementet (1974-12-05) ang. kompetenskommitténs 
betänkande "Om behörighet och antagning till högskolan." 

Yttrande till Utbildningsdepartementet ang. SÖ:s förslag "Intagning till högre 
utbildning." (1974-12-12) 

Yttrande till 1973 års betygsutredning ang. synpunkter på betygsättning inom 
specialundervisning. (1974-06-02). 

Yttrande på BU 73:s diskussionspromemoria "Om betygsättning i grundskola och 
gymnasieskola samt intagning till gymnasiala utbildningar." 30.5. 1975. 

Barn i Hem/ Skola/ Samhälle nr 5, 1976: Varför skall vi ha betyg? (Temanum
mer) 

Säg din mening om betyg. Arbetsmaterial med anledning av BU 73.1977. 

Säg din mening om betyg. En rapport över 1973 års betänkande "Betygen i 
skolan" (SOU 1977:9) Yttrande till utbildningsdepartementet 28.4.1978.* 

Yttrande till utbildningsdepartementet över gymnasieutredningens principbetän
kande "En reformerad gymnasieskola." (SOU 1981:96) 1982-11-03. 

Yttrande till Regeringen angående sammanfattningsbetyg i NO- och SO-ämnen på 
högstadiet (1982-11-24) 

Yttrande till Utbildningsdepartementet över rapporten "Utslagningen i grund
skolan" (SOU 1983:63) 1984-04-16. 



Yttrande till Skolöverstyrelsen angående särbehandlingen av betyget i idrott. 
(1985-06-05) 

Yttrande till Utbildningsdepartementet ang. intagning på höstterminsbetyget. 
(1984-12-03) 

Yttrande till Utbildningsdepartentet ang. Tillträdesutredningen. (1984-06-25) 

Protokoll från fullmäktige (1984,1986,1988) 

Rådslag om betyg. Studiehäfte. RHS, 1987) 

Rapport över Rådslag om Betyg med förbundsstyrelsens överväganden och förslag. 
RHS, 1988.* 

Verksamhetsberättelser 1988/89 (s 7 ff) 

Skolans utveckling och utvärdering. Studiematerial med debattinlägg av Mats 
Ekholm. RHS, 1989* 



Bilaga 7 

Förteckning över remissvar/ material från elevförbunden (SECO. Elevförbundet 
Elevorganisationen i Sverige.i 

Söderberg, E. (1975) Avskaffa betygen? (Förord av SECO-ordf.) LT:s förlag 

Principprogram SECO (1977) s 2-4.* 

Hur skall vi ha det med betygen? (1977) Ett rådslag om betygsättningen i grund-
och gymnasieskolan framställt av Elevförbundet. 

Elevförbundets handlingsprogram (1976) s 15 ff. 

Elevförbundet "Betygsboken". Olika författare om betyg. (Årtal okänt) 

Urvalet till vidare studier. Ett förslag till alternativt urvalssystem-sammanställt 
för Elevförbundet av Mats Wingborg. Årtal okänt.* 

Elevförbundets yttrande till Utbildningsdepartementet angående 1973 års betygs
utredning "Betygen i skolan." (SOU 1977:9). 1978-04-30* 

Bakom betygen. (1978) Studiecirkelmaterial sammanställt av Erik Söderberg. LT: 
s förlag. 

Elevorganisationen i Sverige (1985). En liten argumentsamling för en Betygsfri 
skola. 

Elevorganisationen i Sverige (1986) En undersökning om prov. Stockholm. 

Principer för Elevorganisationen (1987) 

Elevorganisationens förslag till: Kriterier för en betygsfri intagning till gymnasie
skolan (1987)* 

Elevorganisationens förslag till: Betygsfri intagning till gymnasieskolan. (1987) 

Elevorganisationen i Sverige. Program för Elevorganisationen (1989) s 26 ff.* 

Elevorganisationen i Sverige: Den dolda läroplanen. Årtal okänt. 





Bilaga 8 

Förteckning Aver riksdagstryck 

Propositioner 

1. Proposition nr 101/1939* 

2. Proposition nr 70/1950* 

3. Proposition nr 106/1957.* 

4. Proposition nr 54/1962.* 

5. Proposition nr 171/1964.* 

6. Proposition nr 129/1968. 

7. Proposition nr 140/1968* 

8. Proposition nr 159/1970.* 

9. Proposition nr 84/1972.* 

10. Proposition nr 39/1975/76. 

11. Proposition nr 180/1978/79.* 

12. Proposition nr 158 1979/80* 

13. Proposition nr 84/1972* 

14. Proposition nr 116/1983/84. 

15. Proposition nr 32/1987/88* 

Utskottsbetänkanden ( statsutskottets, särskilda utskottets och utbildnings
utskottets utlåtanden och be länk anden) 

Statsutskottets utlåtande nr 138/1939* 

Särskilda utskottets utlåtande nr 1/1950 



Statsutskottets utlåtande nr 127/1961* 

Särskilda utskottets utlåtande nr 1/1962* 

Särskilda utskottets utlåtande nr 1/1964* 

Statsutskottets utlåtande nr 179/1968 

Statsutskottets utlåtande nr 58/1967 

Statsutskottets utlåtande nr 8/1970* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 31/1972 (UbU 1972:31) 

Utbildningsutskottets betänkande nr 14-15/1973 (UbU 1973:14-15)* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 14/1974 (UbU 1974:14) 

Utbildningsutskottets betänkande nr 11/1975 (UbU 1975:11)* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 45/1978/ 79 (UbU 1978/79:45)* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 2 1981/82 (UbU 1981/82:2) 

Utbildningsutskottets betänkande nr 13 1981/82 (UbU 1981/82:13)* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 29/1984 (UbU 1984:29) 

Utbildningsutskottets betänkande nr 4 1984/85 (UbU 1984/85:4)* 

Utbildningsutskottets betänkande nr 32 1987/88 (UbU 1987/88:32)* 

Motioner, frågor, interpellationer. 

Motion nr 235 i första kammaren, 1939, för att ha kvar inträdesproven.* 

Motion nr 364 i andra kammaren, 1939, för att ha kvar inträdesproven.* 

Motion nr 381 i första kammaren, 1950, ang. likvärdighet betygsmässigt genom 
enhetlig examen. 

Motion nr 462 i andra kammaren, 1950, ang. likvärdighet betygsmässigt genom 
enhetlig examen. 

Motion nr 593 i första kammaren, 1962, ang. målrelaterat betygssystem. 



Motion nr 699 i andra kammaren, 1962, ang.avskaffande av ordnings- och upp
förandebetygen. 

Motion nr 717 i andra kammaren, 1962, ang. målrelaterat betygssystem. 

Motion nr 86 i första kammaren, 1967, ang. slopande av ordnings- och uppföran
debetygen. 

Motion nr 115 i andra kammaren, 1967, ang. slopande av ordnings- och uppföran
debetygen. 

Enkel fråga i andra kammaren, 1969 (E II;42) ang. åtgärder inför missuppfattnin
garna kring den relativa betygsskalan. 

Motion nr 615 i första kammaren, 1970, ang. krav om offentlig utredning av be
tygsfrågan. 

Motion nr 679 i andra kammaren, 1970, ang. krav om offentlig utredning av be
tygsfrågan.* 

Interpellation ang. informationen om den relativa betygsskalans tillämpning (RD, 
1970, nr 4& 5)* 

Interpellation nr 195, 1971, ang. införande av relativt betygssystem på de prak
tiska linjerna i gymnasieskolan.* 

Fråga nr 319,1972, angående SÖ:s betygsförslags vidare behandling.* 

Motion nr 1683, 1972, ang. förslag om att betygsystemet i gymnasieskolan skall 
kunna ange viss minimistandard. 

Reservationer från (Wikström, Richardsson), 1972, ang. införande av relativa be
tyg på de praktiska linjerna i gymnasieskolan. 

Reservationer från (Nordstrand, Sundberg), 1973, ang. kvalitetssänkning genom 
det föreslagna urvalssystemet. 

Särskild yttrande (Wikström, Richardsson), 1973, ang. principen om en viss 
lägsta prestation som grund för de nya kompetensreglerna. 

Interpellation nr 53, 1973, angående skälen till att man inte direkt kunde ta ställ
ning till SÖ:s betygsförslag.* 

Motion nr 752,1974, ang. införande av graderat ordningsbetyg för skolans sociala 
fostran. 

Motion nr 1028,1974, ang. kritiken av det relativa betygssystemet.* 



Motion nr 1033,1974, om avskaffande av betygssystemet i skolan.* 

Motion nr 828, 1975, ang. förslag om parlamentariskt sammansatt referensgrupp 
som bör knytas till MUT.* 

Motion 2018,1975/76, ang. kursrelaterade betyg på alla stadier.* 

Motion nr 1419 ( samt följdmotion nr 1420), 1975/76, ang. ett avskaffande av 
alla betyg i grundskolan.* 

Motion nr 1504, 1975/76, ang. betygsättningen på naturvetenskaplig linje i 
gymnasieskolan. 

Motion nr 2223,1975/76, ang. införande av kunskapsrelaterade betyg. 

Interpellation nr 46,1976, angående betygens funktioner.* 

Motion nr 103,1976/77, angående avskaffande av betygen i skolan. 

Fråga nr 426,1976/77, angående avskaffande av betygen i skolan. 

Fråga nr 276,1978, angående betygsfri intagning i Örebro län. 

Fråga nr 460,1978, angående betygsfri intagning i Örebro län. 

Fråga nr 276, 1978, ang. skälen till att ej bevilja begäran om försöksverksamhet 
med betygsfri intagning i Örebro län. 

Fråga nr 290, 1978, ang. skälen till att ej bevilja begäran om försöksverksamhet 
med betygsfri intagning i Örebro län. 

Fråga nr 292, 1978, ang. skälen till att ej bevilja begäran om försöksverksamhet 
med betygsfri intagning i Örebro län. 

Fråga nr 460,1978, ang. när Örebro-försöket skall börja. 

Interpellation nr 112,1978/79, angående asteriskbetygen på högstadiet.* 

Motion nr 272,1978/79 ang. betygens avskaffande* 

Motion nr 740,1978/79, ang. slopande av betyg i skolsystemet.* 

Motion nr 2606, 1978/79, ang. läroplan för grundskolan.* 

Motion nr 2631,1978/79, ang. behovet av kursrelaterade betyg som hjälp till in 
formation, motivation och urval.* 



Motion nr 527, 1979/80, ang. åtgärder mot den sociala snedrekryteringen till 
högskolan. 

Motion 2034,1979/80, ang. de nya tillträdesreglerna i högskolan. 

Motion nr 2035, 1979/80, ang. de nya kompetensreglemas försämring av arbe
tarklassens villkor vid urvalet till hög skolan. 

Fråga nr 386,1980, ang. läget för försöksverksamheten i Örebro län. 

Fråga nr 21,1980/81, ang. reglerna för intagning i gymnasieskolan. 

Motion nr 184, 1980/81, ang. komplettering av betyg med personlighetsegen
skaper.* 

Motion nr 551,1980/81 ang. avbrytande av betygsförsök i Örebro län. 

Motion nr 1313,1980/81, ang. återinförande av betyg i grundskolan.* 

Fråga nr 24, 1981/82, ang. sammanfattningsbetyg i NO- och SO-ämnen i grund
skolan. 

Motion nr 763,1981/82, ang. betyg på skolans låg- och mellanstadier.* 

Motion nr 971,1981/82, ang. betygens avskaffande i hela skolsystemet. 

Motion nr 1317,1981/82, ang. betygens avskaffande i hela skolsystemet. 

Interpellation nr 2,1982/ 83, ang. sammanfattningsbetyg i NO- och SO-ämnen i 
grundskolan. 

Fråga nr 6, 1982/83, ang. sammanfattningsbetyg i NO- och SO-ämnen i grund
skolan. 

Fråga 362 och 384,1982/83, ang. betygens roll vid urvalet till högskolan.* 

Motion nr 756,1982/83, ang. betygsättningen i NO- och SO-ämnen. 

Motion nr 1914, 1982/83, ang. intagningen i gymnasieskolan på höstterminsbe
tyget. 

Fråga nr 19,1983/84, ang. reglerna för intagning i gymnasieskolan. 

Motion nr 448,1983/84, ang. kritiken mot höstterminsintagningen. 

Motion nr 659, 1983/84, ang. utökning av betygsättning till årskurs 3,6 och 7 i 
grundskolan.* 



Motion nr 1239,1983/84, ang. betyg i grundskolans årskurs 6.* 

Motion nr 1250, 1983/84, ang. betygsättningen i g rundskolans orienteringsäm
nen. 

Motion nr 1690,1983/84, ang. närvarokontroll och betygsystem i grundskolan .* 

Motion nr 1698,1983/84, ang. införande av flitbetyg i grundskolan.* 

Motion nr 2297,1983/84, ang. kritiken mot höstterminsintagningen. 

Motion nr 2742,1984, ang. spekulativa linjeval i gymnasieskolan. 

Motion nr 2743, 1984, ang. krav om införande av målrelaterat betygssystem i 
gymnasieskolan. 

Fråga nr 192, 1984/85 ang. terminsbetygen som grund för intagning till gymna
sieskolan. 

Fråga nr 320, 1984/85, ang. skolbetygens funktion samt innehållet i de samtal 
som skall ersätta betygen.* 

Fråga nr 324, 1984/85, ang. dispensansöken från vissa kommuner om en utök
ning av betygsgivningen i grundskolan.* 

Fråga nr 314,1985/86, ang. införande av nytt betygssystem i grundskolan. 

Interpellation nr 213,1986, ang. betygsättningen i grundskolans orienteringsäm
nen. 

Interpellation nr 158,1986/87 ang. relativt och kursrelaterat betygssystem.* 

Fråga nr 189,1986/87, ang. kontrollfunktionen hos betygen. 



Bilaga 9 

Förteckning över protokoll och cirkulär frän Skolöverstyrelsen (SÖ) 

Protokoll. (14 febr, 1940) ang. provisoriska anvisningar för betygsättningen i 
folkskolan.* 

Protokoll (25 febr. 1944) ang. tillhandahällande av standardiserade prov för betyg
sättningen i folkskolan.'" 

Protokoll (10 okt. 1949) ang. översyn av gällande bestämmelser för intagningen i 
läroverken.* 

Protokoll (30 jan. 1950) ang. handledningen vid betygsättningen i de högre sko
lorna.* 

Protokoll (31 jan. 1950) ang. definitiva anvisningar om betygsättningen i folk
skolan.* 

Cirkulär 1952:78 ang. relativ betygsättning bland de högstadier på enhetsskolan, 
som bedriver försöksverksamhet enligt 1946 års skolkommissions intentio
ner.* 

Cirkulär 1952:100, ang. betygsfördelningen i engelska och franska.* 

Cirkulär U 1953:55, ang. resultat av yttranden från läroverken över förslag om in
förande av relativt betygssystem.* 

Cirkulär U 1953:104, ang. resultat av läroverkens yttranden över det kompro
missförslag som SÖ utarbetat.* 

Cirkulär 1955:167, ang. kontrollen av betygsstandarden i klassavdelningarna.* 

Cirkulär 1960:137, ang. begränsning av betygsättningen i ordning och uppfö
rande. 

Cirkulär 1963:46, ang. begränsning av betygsättningen i ordning och uppförande. 

Protokoll (15 nov, 1969) ang. utredningsuppdraget att utreda behov av betyg i 
skolväsendet, samt betygsättningens effekter, funktion och form.* 



Protokoll (1970-08-19) ang. PM om översiktlig bedömning av möjligheten till 
målrelatering i olika ämnen.* 

Protokoll (20 sept. 1972) ang. tolkning och sammanställning av svaren kring 
SÖ:s betygsutredning. 

Protokoll (18 sept, 1972) ang. PM med synpunkter och förslag i betygsfrågan.* 

Protokoll (20 sept. 1972) ang. kanslisammanträde om s.k. kursrelaterad betygsätt
ning. 



Bilaga 10 

Förteckning över tidningsartiklar inom folkskola och läroverk. 

Folkskolan 

1942. 

Remissvar till SÖ ang. kontrollen av de relativa betygen. Svensk Lärartidning, 
årg.61, 1942, nr 32 s 980 ff.* 

im 
Ledarartikel om uppförande och ordning. Svensk Lärartidning 18 sept.* 

im 
Betygsättningen i folkskolan. Ledarartikel om kraven frän föräldrar och lärover

ken när det gäller betygsättning. Folkskolan-Svensk Lärartidning, aug.- sept, s 
2 0 9  f f *  

1950 

Olikheter och brister i folkskollärarnas betygsättning. Artikel av Ragnar Dahl-
qvist i Folkskolan- Svensk Lärartidning s 125 ff.* 

im 

Tillträde till högre skolutbildning. Ledarkommentar till kritiken mot folkskol-
lärarkåren över den dåliga betygsättningen. Folkskolan-Svensk Lärartidning, 
juli-augusti, s 145 ff.* 

1254 

1. Intagning av elever i de högre skolorna.Ledarkommentar till tekniska svårighe
ter med det relativa betygssystemet. Folkskolan-Svensk Lärartidning, juli-au
gusti, s 137 ff.* 

2. Skolprestationernas betygsättning. Ang. vagheter vid anvisningar beträffande 
skrivretarderade barn mm. Folkskolan-Svensk Lärartidning, jan-febr., s 1 ff.* 



mi 
Betygsättningen på enhetsskolans högstadium. Folkskolan-Svensk Lärartid-
ning, dec. s 225 ff.* 

1956 

1. Ordnings- och uppförandebetygen. Betänkligheter mot att sätta dessa betyg i av
gångsbetygen. Folkskolan-Svensk Lärartidning, sept, s 139 ff.* 

2. Ordnings- och uppförandebetygen (under Debatt). Svar på ovanstående artikel. 
Folkskolan-Svensk Lärartidning, okt.-nov., s 186 ff.* 

3. Betygsättning av läs- och skrivsvårigheter. Folkskolan-Svensk lärartidning, 
april-maj, s 65 ff.* 

4. Folkskolebetygen som prognosinstrument vid urval av elever för teoretiska stu
dier. Artikel av Arne Trankell. Folkskolan-Svensk Lärartidning, juni, s 99 ff.* 

Läroverk 

im 
1. Stormvarning på bottenskolefronten. Tidning för Sveriges läroverk, nr 7.* 
2. Folkskolans lärare kräva 6-årig bottenskola. Tidning för Sveriges Läroverk, nr 

7* 

1956 

Varning för normalfördelade betyg i läroverken. Artikel av Lennart Forssblad. 
Tidning för Sveriges Läroverk nr 27.* 
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