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Abstract 

This dissertation, which is mainly die result of a project financed by the National 
Board of Education, consists of five substudies (I-V) carried out between 1977 and 
1991, and a summary analysis (VI). The aim of the dissertation is to study group-
referenced marks which are unique for Sweden. In the 1940s they were introduced 
on trial into elementary school, where they were later permanent, and they woe 
also introduced into comprehensive school, nine-year compulsory school and fi
nally also into upp» secondary school. The description of group-referenced marks 
is divided into the following substudies: development and phase-out (V), functions 
(I), effects and side-effects (III), and use and requirements (II and IV). In the empiri
cal studies, students, teachers, employers and employees have been asked to give 
their opinions of group-referenced maiks. Substudy V analyses the development of 
group-referenced marks through official reports, through reactions to these repots 
from student, teacher, employas' and employees' organizations, and also through 
official parliamentary publications. 

Group-referenced marks are described as closely connected with die selection to 
higher education and as an attempt to construct an instrument of selection offering 
possibilities of comparability and greater justice. Marks have proved to be of little 
consequence for employment. They function as a "driving licence" by indicating 
direction and course programme. Marks reflect, above all, the ability to assimilate 
theoretical subject-matter. The selection to various employments manifests a 
development from formal to informal merits in the form of certain qualities, e. g. 
the ability to co-operate, flexibility and extrovert behaviour. Work experience, 
references and personal qualities are more important than marks for employment 

The dissertation indicates measurement technological, information technologi
cal and socio-psychological explanations of withdrawing group-referenced marks. 
The dissertation also expresses apprehensions about the potential introduction of 
criterion-referenced marks owing to the steering effects for pupils and teachers, as 
well as about the risks of increasing control and dependence on potential employ
ers. Differences between practical and theoretical course programmes regarding 
attitudes to marks can also be observed. These differences can perhaps be explained 
by the use and needs of marks as well as by the nearness and connection to 
industry and commerce. The importance of die official functions of marks as 
information, motivation and selection instruments has gradually been reduced. 
Problems of steering and control used to be subordinate to the official functions. 
If criterion-referenced marks are introduced and if marks lose their selection 
function, the steering and control functions of marks should be discussed and the 
motives for preserving marks in school should be presented. 

Key words:Group-referenced marks, norm-referenced marks, criterion-referenced 
marks, maries, grades, grading, selection, employment qualifications, merits. 
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Sammanfattning 

Denna avhandling, som i huvudsak är resultatet av ett projekt finansierat av Skol
överstyrelsen, består av fem delstudier (I-V) utförda under åren 1977-1991 samt en 
sammanfattande analysdel (VI). Avhandlingens syfte är att studera det unika svens
ka relativa betygssystemet, som infördes på försök i folkskolan i början av 1940-
talet för att senare permanentas och även införas i enhets- och grundskolan samt 
slutligen även i gymnasiet. Det relativa betygssystemet beskrivs enligt följande 
indelning: framväxt och avveckling (V), funktioner (I), effekter och sidoeffekter 
(III) samt användning och behov (II och IV). I de empiriska studierna har elever, 
lärare, arbetsgivare och arbetstagare fått ge sina synpunkter på de relativa betygen. 
I delstudie V analyseras utvecklingen av det relativa betygssystemet med hjälp av 
offentliga utredningar, remissvar från elev-, lärar-, aibetsgivar- och arbetstagarorga
nisationer samt också via riksdagstryck. 

De relativa betygen beskrivs som starkt knutna till urvalet till högre studier 
och som ett försök att tillskapa ett urvalsinstrument med möjlighet till jämförbar
het och större rättvisa. Betygen har visat sig spela liten roll vid urvalet till olika 
arbeten. Betygen fyller en "körkortsfunktion" genom att ange inriktning och linje. 
I övrigt speglar betygen i huvudsak förmåga att tillgodogöra sig teoretiskt stoff. 
Vid urvalet till olika arbeten beskrivs en utveckling från formella till informella 
meriter i form av vissa personlighetsegenskaper, t ex samarbetsförmåga, flexibili
tet och utåtriktad läggning. Arbetslivserfarenhet, referenser och personlighetsegen
skaper betyder mer vid anställningar än skolbetygen. 

I avhandlingen anges såväl mättekniska, informationstekniska som socialpsy
kologiska förklaringar till att det relativa betygssystemet är på väg att avvecklas. 
Betänkligheter riktas mot ett eventuellt införande av målrelaterade betyg p g a 
styrningsriskerna för elever och lärare, samt också mot riskerna för en ökad kon
troll och ett ökat beroende av avnämarna. I avhandlingen noteras skillnader mellan 
praktiska och teoretiska linjer när det gäller synen på betyg. Som tänkbara 
förklaringar anges användningen och behovet av betyg liksom också närheten och 
kopplingen till näringslivet. Betygens officiella funktioner som informations-, 
motivations- och urvalsinstrument har gradvis minskat. Tidigare har frågor om 
styrning och kontroll kommit i bakgrunden i förhållande till de officiella 
funktionerna. Om målrelaterade betyg införs och om betygens roll som 
urvalsinstrument försvinner, torde betygens styrnings- och kontrollfunktioner 
behöva diskuteras och motiveringar till att över huvud taget ha kvar betyg i 
skolan lyftas fram. 

Sökord:Relativa betyg, grupprelaterade betyg, normrelaterade betyg, målrelate
rade betyg, kriterierelaterade betyg, betyg, urval, anställningsmeriter, meriter. 





FÖRORD 

Huvuddelen av det SÖ-finansierade projektet Betyg och bedömningar i skolan 
som pågick vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet under åren 1977-
1980 ägnades åt insamlandet av empiri från elever, lärare, arbetssökande och 
arbetsgivare. Till alla dem som gjort empiriinsamlingen möjlig vill jag rikta ett 
varmt tack för att de på ett tålmodigt sätt ställt sig till förfogande. I den 
uppföljningsstudie som pågick under sex år och som färdigställdes 1987 har 
närheten till, och tacksamheten mot, de s k försökspersonerna känts speciellt 
stor. 

Forskningsgruppen för Pedagogiska mätningar med Ingemar Wedman som 
min vetenskaplige handledare har ägnat många timmar åt mitt arbete, liksom 
också i initialskedet Sten Henrysson. Till alla er inom denna grupp, och speciellt 
naturligtvis till Ingemar, riktar jag ett varmt tack för att ni gjort det möjligt att få 
fullfölja mitt arbete. Ett tack går också till Sigbrit Franke-Wikberg och Daniel 
Kallos för konstruktiv kritik under olika seminarier. Gerhard Nordlund, Hans 
Mattsson och Sigurd Johansson "lusläste" mitt manus inför fördisputationen och 
gav mig många fina synpunkter, liksom Ingrid Nilsson, som hjälpt mig när det 
gäller den sista historiska delstudien. Tommy Lyxell har hjälpt mig med designen 
på framsidorna av avhandlingens tre delar och den omfattande textmassa som 
avhandlingen består av, torde jag knappast ha fått någon ordning på om inte 
Kerstin Salomonsson de Vasconcellos och Lena Kaev hjälpt mig med språket och 
översättningarna. (Förresten, hur blev det nu med den sista meningen?) 

Att jag har kunnat genomföra mitt arbete tror jag till stor del beror på att jag 
under de sista två åren haft förmånen att få inneha en doktorandtjänst som möjlig
gjort en heltidssatsning och gjort den arbetssamma slutfasen lättare. Förhopp
ningsvis blir min doktorandtjänst "ledig" efter disputationen och kan bidra till att 
underlätta arbetet för någon annan som i så fall är att lyckönska. I övrigt har den 
"inre cirkeln", familjen, betytt en nödvändig kontrast till det ofta intensiva jobbet 
med att skriva en doktorsavhandling. Tack Hjördis, Jonas, Helena och Fredrik för 
att ni hjälpt mig genom att inte prata avhandling! 

Hörnefors i slutet av mars 1991. 

Håkan Andersson 
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DEL 1 INLEDNING 

Föreliggande arbete utgör "kappan" till en s k sammanläggningsavhandling. De 
delstudier som ingår redovisas nedan i kronologisk ordning: 

Andersson, H. & Wedman, I. (1979). Synen på betyg och deras syften. Erfaren
heter från ett fältförsök på grund- och gymnasieskolan. Pedagogiska rapporter. 
Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, nr 66. (I)* 

Andersson, H. (1980). Arbetsgivares syn på skolbetyg och andra anställnings
meriter. Pedagogiska rapporter. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, nr 
73. (II)* 

Andersson, H. (1980). Vilka elever säger vad om betyg? Pedagogiska rappor
ter. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, nr 88. (III)* 

Andersson, H. (1987). Skolbetygens och andra meriters betydelse vid övergång
en till arbetsliv och fortsatt utbildning. En uppföljningsstudie/retrospektiv 
studie av 74 elever åren 1978-1986. Pedagogiska rapporter. Pedagogiska insti
tutionen, Umeå universitet, nr 11. (IV)* 

Andersson, H. (1991). De relativa betygens uppgång och fall. En beskrivning 
och tematisk analys av framväxten och avvecldingen av det relativa betygssys
temet. Pedagogiska rapporter. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, nr 
32. (V) 

Sammanläggningsavhandlingen består av tre delar;licentiatavhandling (se fotnot *) 
som innefattar de fyra första delstudierna (I-IV), delstudie (V) samt föreliggande 
"kappa" (VI) som utgör en sammanfattning av licentiatavhandlingen och delstudie 
V. De olika delstudierna betecknas i sammanläggningsdelen med de romerska siff
rorna I-V. 

Avhandlingen är delvis ett resultat av ett SÖ-finansierat projekt. Det projekt 
som legat till grund för avhandlingen benämndes "Betyg och bedömningar i sko
lan" och pågick under åren 1977-1980 vid Pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet. Tilläggsanslag möjliggjorde färdigställandet av en uppföljningsstudie 
(IV) 1987. Den avslutande studien (V) har fullföljts inom ramen för författarens 
doktorandtjänst vid Pedagogiska institutionen. Därmed kan också sägas att de in
tentioner som fastlades i olika PM för SÖ-projektet i stort sett har fullföljts, om 
än under en längre tidsperiod och i lite annorlunda ordning än vad som ursprungli

ge 
Denna rapport ingår i en lic. avhandling; Andersson, H. (1987). Skolbetygens bety

delse i skolan och vid övergången till arbetslivet. Några empiriska studier inom skola 
och arbetsliv. Uppsats för filosofie licentiatexamen vid Samhällsvetenskapliga fakul
teten. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Redigering och nytryckning 
1991. 
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gen skisserades i projektplanerna.1 Enligt planerna skulle projektet innehålla föl
jande komponenter avseende det relativa betygssystemet; framväxt och syften; an
vändning och behov av betyg; effekter och sidoeffekter av betyg (Henrysson & 
Wedman, PM 1977- 01-18). 

Med "framväxt och syften" avsågs en historisk förankring av det relativa be
tygssystemet Författarna till ovanstående PM konstaterar att det i stort sett saknas 
en grundläggande historisk förankring av de relativa betygen. Den delstudie som 
kom att beakta detta spörsmål blev den sista studien (delstudie V). 

Den andra komponenten,"användning och behov av betyg", innefattade avnä
marnas syn på betygens roll vid urval till arbete (delstudie II) samt en uppfölj
ningsstudie av fyra gymnasieklasser under tiden efter det att de lämnat skolan och 
sökt olika arbeten och utbildningar (delstudie IV). 

Komponenten " effekter och sidoeffekter" tog sikte på den situation som rådde i 
slutet av 1970-talet, som bl a kan karaktäriseras som en "stürm und drang" situa
tion med intensiva attacker mot det relativa betygssystemet. Lite vulgärt uttryckt 
var det förenat med livsfara att ge sig ut i gymnasieskolan och påstå att de relativa 
betygen borde finnas kvar. Det rådde ett massivt elevmotstånd mot de relativa 
betygen. Dels bojkottades centrala prov, dels demonstrerade man i spåren av BU 
73 (SOU 1977:9) mot de relativa betygen. Debatten kan beskrivas som "slagords-
betonad." Antingen var man för betyg eller emot betyg. Det fanns inga mellanlä
gen. Inriktningen mot denna komponent innefattade skolbetygens primära effekter 
eller funktioner (delstudie I), samt sidoeffekter som styrning, motivation, stress 
och konkurrens (delstudie III). 

DISPOSITION OCH INNEHÅLLSBESKRIVNING 

Föreliggande sammanfattningsdel består av tre huvuddelar. I Del 1 ingår, förutom 
den redan beskrivna bakgrunden, en syftesbeskrivning och en beskrivning av de 
olika delstudiernas uppläggning och metodiska överväganden. Del 2 innefattar en 
redovisning av delrapporternas syften och resultat. Del 3 innehåller en sammanfat
tande analysdel utifrån olika frågor och perspektiv som ej är rapportspecifika. 

*Se PM (Henrysson & Wedman, 1977-01-18 och 1977-05-09). I den första PM:en 
innefattade projektet även provens roll och gick under namnet "Behov och användning 
av prov och betyg." 
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SYFTE 

Syftet med föreliggande "kappa" är att sammanfatta de olika delstudierna (I-V) i 
huvudsak utifrån deras syften, uppläggning och resultat Genom att relatera de oli
ka studiernas resultat till varandra syftar också "kappan" till en sammanfattande 
analys och slutdiskussion. 

Som redan nämnts skisserades utgångspunkterna för projektet 1977. De syften 
som angavs i forskningsplanen för projektet kom att bilda utgångspunkter för de 
olika delstudierna. Delstudiernas syften redovisas detaljerat i respektive studie (I-
V). Nedan har för överskådlighetens skull de olika delstudiernas huvudsyften pre
ciserats i ett antal frågeställningar med hänvisning till respektive studies nummer. 

Under en tidsperiod som präglats av en allt intensivare kritik mot de relativa 
betygen avser de första delstudierna (I-IV) att ge en empirisk belysning av de rela
tiva betygens funktioner ur olika intressenters perspektiv. 

I delstudie (V) görs en beskrivning och en analys av de relativa betygens fram
växt och påbörjade avveckling i ett tidsperspektiv som sträcker sig fyrtio år till
baka i tiden från projektet "Betyg och bedömningar i skolan." Studien avser att bi
dra till en fördjupad förståelse av varför utvecklingen på betygsområdet har blivit 
som den blivit. Samtidigt kan denna del också ge perspektiv på de inledande stu
dierna. De fem delrapporternas olika syften har konkretiserats i följande huvudfrå
gor: 

Hur ser elever och lärare på betygens officiella funktioner, dvs informations-, 
motivations- och urvalsfunktionen? (I) 

Hur ser arbetsgivare inom offentlig och privat verksamhet på skolbetygens roll 
i samband med urval till arbetslivet? (II) 

Vilka andra kriterier förutom betyg är av vikt vid anställningar enligt arbetsgi
varna, och hur är dessa kriterier relaterade till skolbetyg? (II) 

Vilken roll spelar enligt eleverna de relativa betygen som stress- och konkur
rensfaktor, och hur är elevernas åsikter härvidlag relaterade till bakgrundsvariab
ler som kön, socialgrupp, medelbetyg och inställning till betyg? (III) 

Hur har man konkret gått till väga, när man sökt olika arbeten och utbildning
ar, och hur är relationen mellan användningen av skolbetyg och övriga anställ
ningsmeriter? (IV) 

Vilka faktorer tror arbetssökande och sökande till utbildning har varit avgöran
de för om man erhållit olika arbeten eller utbildningsplatser? (IV) 

Varför infördes de relativa betygen? Varför är man i dag beredd att avveckla de 
relativa betygen? Vilken utveckling kan skönjas inför framtiden? (V) 
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UPPLÄGGNING OCH METODISKA ÖVERVÄGANDEN 

Nedanstående tabell (Tabell 1) är en sammanställning av de fem delrapporterna med 
avseende på innehåll, instrument för insamling av data, berörda försökspersoner 
och tillkomstår. 

Tabell 1. Sammanställning av de ingående delstudierna med avseende på innehåll, 
instrument för datainsamling, berörda försökspersoner och tillkomstår. 

Rapport Innehåll Instrument Försökspersoner År 

I Upplevelser av de relativa Protokoll, 
betygens funktioner enkät, intervju 

II Betygens roll vid urval Intervju 
till arbete 

III Upplevelser av betygens Intervju 
sidoeffekter 

Elever i grundskola och 1979 
gymnasieskola, lärare 

Personalchefer 
och rekryterare 

1980 

Elever ur fyra klasser i 1980 
åk 9 och gymnasiesko
lan 

IV Betygens roll vid urval Enkät, 
till arbete och utbildning telefon

intervju 

V De relativa betygens Litteratur
framväxt och avveckling studier 

Samma elever som i 1987 
rapportili 

1991 

Den första delstudien (I) genomfördes i flera etapper med varierande metodik. 
Tonvikten i genomförandet låg på gruppdiskussioner, och resultatet redovisades av 
eleverna i form av protokoll. Under sammanlagt sex timmar användes ett i förväg 
utarbetat material som färdigställts i samråd med berörda lärare och en till betygs-
projektet knuten referensgrupp. Materialet sammanställdes i syfte att återspegla 
olika synpunkter på betyg och deras funktioner och det bestod av både officiellt 
material och av debattinlägg (I, Bil. 1). Den första delen avslutades med insam
lande av protokoll från de grupparbeten som genomförts med eleverna. I nästa 
etapp intervjuades ett tiotal lärare som fick ge sin syn på skolbetygens funktioner. 
Intervjuerna, som varade ca 30 minuter, bandades. Studien avslutades med att ett 
frågeformulär besvarades av elever, lärare och föräldrar. Frågeformuläret besvarades 
av de elever och lärare som deltagit i studien samt av parallellklasser till de delta
gande eleverna. 

Vad beträffar enkätdelen erhölls totalt 471 svar som fördelade sig enligt föl
jande: 195 elever av dem som deltagit i grupparbetet (totalt 215 elever). Svar er
hölls från 191 elever som ej deltagit i grupparbetet. Enkäten besvarades av 8 lärare 
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och 77 föräldrar. Antalet elever i gymnasieskolan och i årskurs nio var i den pri
mära gruppen 170 respektive 45. Här var bortfallet mycket litet. I den slutliga en
käten erhölls 386 elevsvar (ursprungsgruppen plus parallellklasser). Här var bort
fallet ca 8 %, alltså relativt normalt. När det gäller generaliserbarhet utvaldes inte 
eleverna primärt för detta avseende. Huruvida elevsvaren är representativa eller ej är 
med andra ord svårt att uttala sig om. De resultat som erhölls tyder ändå på att 
elevgruppen relativt väl speglade det rådande klimatet i skolorna i slutet av 70-ta-
let. 

Utgångspunkten vid valet av elever och lärare var att få med både praktiskt och 
teoretiskt inriktade avslutningsklasser. Intresset för betyg torde vara större i slutet 
av utbildningen, när ett urval sker till olika utbildningar och arbeten. Inställningen 
till betyg och användningen av betyg torde också kunna skilja sig åt mellan 
teoretiskt och praktiskt inriktade klasser. På teoretiskt inriktade linjer kan man på 
goda grunder anta att de flesta eleverna kommer att söka ytterligare utbildning, me
dan man på praktiska linjer i regel söker arbete efter gymnasieutbildningen. Försö
ket i övrigt präglades av stor frivillighet I övrigt bestämdes valet av klasser efter 
uttalat intresse att vilja vara med och diskutera betygsfrågan som vid tiden för den 
första studien var ett "hett" samtalsämne. 

Den i delstudie I genomförda protokollstekniken valdes för att få ett mer nyan
serat underlag för bedömning av elevernas inställning till betygen än ett enkelt en
kätförfarande. Protokollstekniken var dock mer arbetskrävande än ett enkelt enkät
förfarande och innebar också vissa tolkningssvårigheter. Risken för grupptryck kan 
också noteras på minussidan. Eftersom syftet bl a var att "komma bakom" den 
schablonartade betygsdebatten som fördes i slutet av 70-talet, innebar dock proto
kollstekniken kombinerad med informell deltagande observation, ett tillskott av 
information i förhållande till ett enkelt enkätförfarande. De intervjuer som gjordes 
med lärarna i delstudie I (bandade) gav, i motsats till grupparbetena och protokol
len, möjlighet att uttrycka sig enskilt. Intervjutekniken gav lärarna möjligheten 
att enskilt, utan styrande inverkan från kollegor uttrycka vad man kände inför bety
gen. 

I den andra delstudien (II) intervjuades personalchefer eller rekryterare vid 
26 medelstora eller stora avnämare i Västerbottens län. Ett omfattande förarbete ut
fördes för att få fram en lämplig indelning på olika företag och adekvata intervju
frågor. Tidigare studier har oftast bara redovisat svar från avnämare inom den 
privata sektorn. Både den offentliga och den privata sektorn borde vara represente
rad eftersom urvalssystemet inom dessa sektorer skiljer sig beträffande lagar och 
förordningar. För en lämplig indelning inom respektive grupp togs kontakt med 
olika kanslier inom den offentliga sektorn, och med Västerbottens läns företagar
förening inom den privata sektorn. Indelningen av avnämarna begränsar sig till 
AC-län, samt till medelstora och stora företag. Det primära syftet var inte att ge
neralisera till hela riket utan att på ett rimligt sätt belysa åsikterna om skolbety
gens roll i samband med anställningar. 

I provintervjuerna intervjuades representanter för både offentlig och privat 
verksamhet. I den slutliga intervjun som bestod av 47 frågor berördes i en första 
del vissa bakgrundfrågor, t ex fakta om företaget och policy. Därefter följde frågor 
om hur man såg på skolbetygens roll och arbetslivserfarenhetens samt personlig
hetens betydelse. I en senare del fick de intervjuade ta ställning till några fiktiva 
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fall, där man tvingades välja t ex ett urvalsinstrument före ett annat. Intervjun av
slutades med några allmänna frågor om betyg och skola (II, bil. 1). 

Varje intervju varade ungefär två timmar. Metoden kan närmast liknas vid en 
strukturerad intervju där svaren inte bandades utan skrevs ned av intervjuaren/ in
tervjuarna i stolpform för att direkt efter intervjun skrivas ut i fullständig form. 
Problem som är förenade med intervju utan bandinspelning, t ex svårigheter att 
hinna notera allt och eventuella minnesluckor vid utskrivningen, var en direkt 
följd av att de intervjuade personalhandläggarna inte ville bli bandade. Förhopp
ningsvis innebar dock detta faktum att man kunde vara mer frispråkig i intervju
erna än vad man annars kunnat vara. 

Den tredje delstudien (III) innehåller intervjuer med 74 elever i avslut
ningsklasser, som också alla deltog i delstudie I. En klass i årskurs nio i grund
skolan och en klass på vardera samhällsvetenskaplig , verkstadsmekanisk samt trä
teknisk linje i gymnasieskolan intervjuades. Indelningen motiverades bl a av de 
resultat som den första studien gett. Vissa skillnader hade framträtt i inställningen 
till de relativa betygen. Dessutom hade tidigare studier av betygen som stress- och 
konkurrensfaktor, i stort sett bara innehållit elever från teoretiskt inriktade klasser, 
vilket allmänt kan betraktas som en brist. Bandad intervju valdes för att komplet
tera tidigare datainsamlingsmetoder och för att ge eleverna möjlighet att uttrycka 
sig enskilt utan grupptryck från kamrater. Intervjuerna bestod av tio huvudfrågor 
(III, bil 1), som framför allt tog sikte på de relativa betygens roll som stress- och 
konkurrensfaktor. Elevsvaren relaterades till kön, medelbetyg, socialgrupp och in
ställning till betyg. Intervjuerna spelades in och kom att variera i längd, från unge
fär 15 till ungefär 60 minuter, beroende på viljan att besvara frågorna och förmåga 
att uttrycka sig. 

Förutom begreppsliga svårigheter med definitioner av stress, konkurrens m m 
har kategoriseringen i olika alternativ varit mödosam och också inneburit risk för 
feltolkningar. Kategoriseringen är dock relativt grov, vilket kan minska risken för 
feltolkning. 

I delstudie IV ingick samma elever som i delstudie III. Bakgrundsdata om 
varje elev insamlades via ett frågeformulär (IV, bil. 1). Dessa bakgrundsdata 
användes bl a som underlag för socialgruppsindelning. Ett kontaktkort (IV, bil. 2) 
skickades in av eleverna med adressuppgifter och uppgifter om vilken utbildning 
eller vilket arbete man erhållit terminen efter det att uppföljningsstudien påbörja
des. Som redan framgått genomfördes också intervjuer med eleverna innan de läm
nade skolan (delstudie III). Efter att uppföljningsstudien påbörjats, gjordes tre tele
fonintervjuer med varje elev. 

Den första telefonintervjun skedde ca ett år efter starten. Frågorna avsåg huvud
sysselsättning, om man hade arbete, om man studerade eller om man var utan sys
selsättning (IV, bil. 3). Vid den andra telefonintervjun, som utfördes sju år senare, 
noterades bl a de utbildningar och arbeten man innehaft under åren 1978-1985 på 
en tidslinje (IV, bil. 4). 

Den andra telefonintervjun bildade underlag för den tredje och avslutande inter
vjun. Utifrån vad man svarat i telefonintervju två valdes högst tre utbildningar och 
tre arbeten ut för varje person. De som uppgivit att de blivit intervjuade eller haft 
personliga samtal då de sökt olika arbeten fick även svara på frågor om detta. Ett 
intervjuunderlag skickades ut inför den tredje telefonintervjun (IV, bil. 5) för att 
bilda struktur för telefonsamtalet. Samtliga 74 elever som var med från början i 
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uppföljningsstudien deltog också i den sista telefonintervjun. En elev avböjde re
dan vid den första intervjun 1978 att bli intervjuad eller att besvara motsvarande 
intervjufrågor i enkätform och kom således ej att ingå i uppföljningsstudien (IV) 
eller i den tredje delstudien (IH). 

Att göra anteckningar i stolpform under telefonintervjun kan liksom i delstu
die n, innebära svårigheter att hinna anteckna allt som sägs och kan därmed skapa 
vissa minnesluckor. I förberedelserna för intervjuerna gjordes vissa grova kategori
seringar i förväg så att man direkt vid telefonintervjun kunde placera svaren i rätt 
kategori. En del kategorisriseringar gjordes i efterhand på grundval av de svar som 
givits. Svaren på intervjufrågorna skrevs ut i fullständig form direkt efter telefon
intervjun. 

Vid telefonintervjuerna skulle de intervjuade retrospektivt ange vilka arbeten 
de sökt, hur de gått till väga när de sökt arbete osv. För att delvis motverka min
nesfel utvaldes inför sista telefonintervjun de tre längsta arbetena och utbildning
arna. Inför den sista telefonintervjun kunde man också ta god tid på sig, studera in
tervjuunderlaget och tänka efter. 

Den sista delstudien (V) är annorlunda till sin karaktär än övriga studier. 
Metodfrågorna i del I-IV berör valet av försökspersoner och konstruktion av mät
instrument där viss möda har ägnats att beskriva tillvägagångssättet så bra som 
möjligt. I den sista studien, som i huvudsak innefattar litteraturstudier i form av 
källmaterial, gäller de metodiska frågorna i stället valet av källmaterial, tolkning 
av källor och representativiteten i materialet. Följande källmaterial användes (V, s 
5): 

sfc sfc 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 från 
SÖ:s arkiv)** 

7. Remisser från Skolöverstyrelsen (SÖ), Landsorganisationen (LO), Svenska Ar
betsgivareföreningen (SAF), Läramas Riksförbund (LR), Sveriges Lärarförbund 
(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 hela Sverige be
svarat betygssakkunnigas frågor om prov och betyg 

Valet av material från olika organisationer har skett delvis mot bakgrund av vilka 
som visat stor aktivitet i diskussioner om de relativa betygen, delvis också mot 
bakgrund av de tidigare empiriska studierna (I-IV). 

«je Jj< 
Källmaterialet presenteras i fullständig form i bilagor i delstudie V. 
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Ryggraden i beskrivningen av framväxten och avvecklingen utgörs av offentliga 
utredningar (SOU) om betyg och av SÖ:s egna utredningar, samt av de propositio
ner som utredningarna lett fram till. Vid beskrivningen görs hänvisningar till gäl
lande regelverk, tidningsartiklar, riksdagstryck och de olika intressenternas remiss
svar. 

När det gäller beskrivningen av olika utredningar som berört det relativa be
tygssystemets framväxt och avveckling, har metodiken varit att kortfattat presen
tera förslagen från de olika utredningarna och att försöka följa upp de propositioner 
som dessa utredningar lett till. När det gäller analysen i delstudie V 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 på de relativa 
betygen. Motsättningar har lyfts fram både på organisationsnivå och partinivå. 

När det gäller innehållsliga bestämningar i övrigt har betygens urvals-, 
motivations- och informationsfunktioner bidragit till struktur liksom frågan om 
kontroll. Vid belysningen av de problem som uppstått i samband med de relativa 
betygen har dessa strukturerats kvantitativt i så måtto att de representerar problem 
som de flesta intressenter beskrivit, kvalitativt i så måtto att de representerar olika 
typer av problem, t ex mättekniska problem kontra socialpsykologiska problem. 

Det officiella materialet har betraktas som ingång för sökning av material av 
originalkaraktär (se t ex Lindkvist, 1982). När det gäller remissvar har t ex origi
nalremisser inhämtats från LO, SAF, Sveriges Lärarförbund, Lärarnas riksförbund 
och Hem och skola. Studien har inte utgått från de sammanfattningar som finns i 
offentliga utredningar och propositioner. Visst material kan betraktas som pri
märmaterial (kvarlevor), t ex orginalprotokoll och cirkulär från Riksarkivet och 
SÖ: s arkiv gällande framför allt den beskrivande delen av framväxten och avveck
lingen av de relativa betygen. De inspektörsberättelser som nämns i studien har 
också inhämtats i original, liksom Frits Wigforss' originalanteckningar som så 
småningom sammanställdes till SOU 1938:29. Detta material har erhållits från 
Nordiska muséets arkiv. 

Det bör beaktas att remissmaterialet har producerats efter uppmaning, vilket 
innebär att materialet just vid denna tidpunkt inte behöver återspegla organisatio
nens genuina intresse.2 

Beträffande det politiska material som legat till grund för studien har både indi
viduellt och kollektivt material använts. Lindkvist (1982) gör en indelning i ope
rativt och fundamentalt material,3 där det operativa materialet i denna studie skulle 
bestå av debatter och tal i riksdagen till följd av enkla frågor, interpellationer och 
motioner, medan det fundamentala materialet skulle bestå av t ex partimotioner 
och partiprogram. 

När det gäller olika föreskrifter om betyg i anvisningar och undervisningspla
ner eller läroplaner bör beaktas att dessa är uttryck för hur det bör vara och inte ett 
uttryck för hur det i verkligheten förhåller sig. De anvisningar som Wigforss utar
betade 1940 kom att beskriva en idé om hur den relativa betygsättningen borde gå 
till. Verkligheten ("varat") blev delvis annorlunda.4 Selander (1988) gör vid analys 

2Se t ex Lundahl (1989). 
3För närmare definition se Lindkvist (1982), under Metod i delstudie V. 
^Beträffande "börat" och "varat " se Andersson (1986). 
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av texter en distinktion i "texter för" och "texter om". Delstudie V har mest inne
hållit material enligt kategorin "texter för", t ex offentliga utredningar, läroplaner 
och anvisningar. Till kategorin "texter om" räknas t ex inspektörsberättelserna och 
de ovannämnda protokollen. 

I anslutning till ovanstående indelning enligt Selander (1988) kan sägas att av
handlingen består av fyra delstudier (I-IV) som i huvudsak innehåller upplevelser 
av de relativa betygen från olika företrädare för elever, lärare, arbetsgivare och ar
betstagare. Dessa delstudier kan enligt ovanstående indelning räknas till "texter 
om", dvs hur olika intressenter upplever betygen i sin konkreta verklighet. Den 
sista delstudien (V) bygger däremot i huvudsak på material av annan karaktär, 
främst " texter för." 

9 



DEL 2 RESULTAT 

I det följande redovisas i korthet resultaten av de olika delstudierna (I-V). I stort 
sett följer redovisningen den gång som de i syftesbeskrivningen redovisade frå
geställningarna anger. 

I delstudie I manifesteras motståndet mot de relativa betygen. Man kan 
knappast ta miste på vad en klar majoritet av eleverna känner. Samtidigt noteras 
också att endast en liten del av eleverna som deltog från årskurs nio (11%) och från 
gymnasieskolan (22%) uttrycker önskemål om att inte alls vilja ha några former 
av betyg (I, s 8). 

Som orsaker till den negativa attityden mot de relativa betygen anger eleverna 
att betygen bidrar till stress och konkurrens och att de skapar ett beroendeförhållan
de till läraren. Många menar att man måsta ge upp en del av sig själv för att inte 
riskera att komma på kollisionskurs med läraren. Det fåtal lärare som varit med i 
studien har härvidlag en annan uppfattning. Någon tycks dock ha märkt en viss 
"lyhördhet" från elevernas sida vid tidpunkter då man vet att betygen skall sättas. 
Eleverna i de praktiskt inriktade klasserna uttrycker inte samma känsla av stress 
inför betygen, som man gör på de teoretiskt inriktade linjerna. Även lärarna på 
praktiska linjer menar att eleverna på dessa linjer inte är så fixerade vid betygen. 
Det viktigaste för deras elever är att få ett arbete efter utbildningen. 

Både bland elever och lärare uttrycks också, i motsats till ovanstående, tankar 
om att betygsstressen är en myt och att betygen fått "klä skott" för många faktorer 
som gått snett i dagens skola. Stressen kan mer ha att göra med den rotlöshet som 
många känner i skolan. Det är enligt dem tveksamt om stressen i skolan enbart 
kan spåras till de relativa betygen. 

Även om eleverna anser att de relativa betygen bör tas bort är man mycket osä
ker om vad som bör komma i stället. Betygens funktion som urvalsinstrument 
tycks vara den mest problematiska funktionen. Här redovisas inga genomtänkta 
förslag. Man är i stort sett enig om att ett urval är nödvändigt och att det även 
torde komma att vara det i framtiden, men hur det skall gå till utan betyg har man 
ingen uppfattning om. Vid urvalet betonas kravet på rättvisa men flertalet verkar 
vilja skjuta urvalsproblemet framför sig och menar att "får man bara bort det 
relativa betygssystemet så ordnar det sig nog." Betygsproblemet förefaller i stort 
sett vara knutet till motivations- och urvalsfunktionen och då framför allt till den 
senare. 

Eleverna anser att information om skolarbetet till föräldrar och till eleven själv 
går att lösa på bättre sätt än via betyg. Här är samtal den naturligaste formen. Mer 
tveksam är man när det gäller information till avnämare. När det gäller betygens 
sporrande effekt menar eleverna att det borde vara intresset för skolarbetet som 
skulle vara drivfjädern och inte betygen i sig. Lärarna är mer tveksamma i detta 
fall och anser att betygen fortfarande betyder mycket för motivationen. Problemet, 
enligt lärarna, är att betygen oftast verkar sporrande för dem som får höga betyg, 
medan det omvända gäller för dem som får låga betyg. 

Som följdsyfte för delstudien angavs bl a att få underlag för metodiska övervä
ganden med avseende på olika datainsamlingstekniker. Resultaten gav vid handen 
att de till synes självklara ställningstaganden som enkätsvaren gav sken av, inte i 

10 



samma utsträckning hade sin motsvarighet i gruppdiskussionerna. Gruppdiskus
sionerna gav intryck av försiktiga och oklara ställningstaganden. Tveksamheten 
var påtaglig hos en stor del av eleverna. Detta märktes dels i protokollen som blev 
resultatet av gruppdiskussionerna, dels vid de informella observationerna som 
undersökningsledarna genomförde under försökets gång. Skillnader i övrigt mellan 
dem som deltog i gruppdiskussionerna och dem som inte deltog var svåra att 
spåra. Skillnader märktes framför allt i villighet att motivera olika svar och mäng
den av alternativa förslag till betyg som man redovisade. När det gäller inställ
ningen till de relativa betygen kunde inga märkbara skillnader noteras mellan de 
elever som deltagit i gruppdiskussionerna och elevgruppen som inte deltagit i 
dessa (I, s 9). 

I delstudie II redovisas svaren angående skolbetygens och andra meriters be
tydelse vid anställningar från medelstora och stora avnämare i Västerbottens län. 
Indelningen av avnämare redovisas i följande tabell (Tabell 2). 

Tabell 2. Indelning av avnämare i undersökningen. Antal anställda inom parentes. 

Kategori Avnämare 

Offentlig sçktpr 
Stat:(2625) 

Kommun:(13500) 

Landsting:(4150) 
Privat sektor 
£16522) 

120 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Umeå kommun 
Skellefteå kommun 
Umeå reg.sjukhus 

Boliden Metall AB 
Mo o Domsjö AB 
Domus5 

Volvo Umeverken 
Polarvagnen 
Skega AB 
Obbola Linerboard 

Postverket 
Statens Järnvägar 
Televerket 
Lycksele kommun 
Norsjö kommun 
Lycksele lasarett 

Hiab-Foco AB 
Lindén Alimak AB 
Bowaters Svenska AB 
AC-Sparbank 
Åhléns 
Ålö Maskiner AB 
ASEA 

Tjugosex avnämare med minst 150 anställda deltog i undersökningen. Av tabellen 
framgår att företrädare för både offentlig verksamhet ( stat, kommun, landsting) 
och privat verksamhet ingick i undersökningen. Det totala antalet anställda hos 
samtliga avnämare uppgick till cirka 50 000 inklusive deltidsarbetande och vika
rier. 

I de inledande intervjusvaren (Fr 1-12, II s 8) redovisas resultaten av de frågor 
som konstruerats för att få en bakgrund till övriga resultat Bakgrundsfrågorna ger 
bl a vid handen att det vid undersökningstillfället rådde lågkonjunktur. Många var 

5Domus är ett konsum entägt företag. 
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arbetslösa i länet och det var ont om arbete. Arbetsförmedlingen i Umeå uppgav 
att det i mars 1979 fanns drygt 4000 arbetslösa medan det fanns cirka 1000 lediga 
utannonserade arbeten. Som bakgrund fick de intervjuade beskriva den normala 
gången i ett anställningsärende. Sammanfattningsvis ser bilden ut som i följande 
figur (Figur 1). 

1. Befattningsanalys 
2. Annonsering 
3. Insamling, sammanställning av ansökningshandlingar 
4. Grovurval på grundval av: 

Grundutbildning 
Betyg 
Arbetslivserfarenhet 
Referenser 

5. Avgörande urval på grundval av: 
Intervju 
( Läkarundersökning) 
( Personkontroll ) 

Figur 1. Den normala gången i ett anställningsärende. 

Det anställningsförfarande som Figur 1 visar betraktas som en idealbild enligt de 
intervjuade. När det gäller tillfälliga och lägre tjänster sker ofta anställningar "på 
rent intuitiva grunder," och följer inte alls ovanstående mönster. 

När det gäller urvalskriterierna konstateras som svar på frågan vilka kriterier 
som är av intresse vid urvalet, att skolutbildning i form av betyg kan uppfattas på 
åtminstone tre olika sätt. För det första som ett tecken på genomförd kompetens-
givande grundutbildning, för det andra som information om nivån på kunskaper 
och färdigheter samt slutligen som ett "bevis på att individen varit under uppsikt 
av skolsystemet." I det sista fallet har betygen uppgiften att täcka svårtolkade 
luckor i meritförteckningen. 

Arbetslivserfarenhet dokumenteras vanligen i arbetsbetyg eller intyg. I regel 
utfärdas arbetsbetyg när man varit anställd mer än sex månader och ett intyg vid 
kortare anställningar. Arbetsbetyg kan innehålla värdeomdömen om t ex samar
betsförmåga. Intyg kan vara mycket personligt skrivna och kan också innehålla 
värdeomdömen. Personlighetsegenskaper kan också dokumenteras i referenserna, i 
intervjuer och vid personliga samtal. Intervjuerna och de personliga samtalen kan 
variera i längd från några minuter till flera timmar. Antalet intervjuare kan variera. 
Det anses ibland nödvändigt med flera intervjuare för att man sedan skall kunna 
diskutera intrycket av den sökande. 

Utöver ovanstående "traditionella" urvalskriterier nämns läkarundersökning, 
personkontroll och militärbetyg. Läkarundersökning kan vara speciellt avgörande 
för tunga arbeten. Kontroll av den sökandes bakgrund används speciellt när man 
söker arbeten inom polismyndigheten, militära myndigheter och inom bankväsen
det. Denna personkontroll måste utfalla positivt för att man skall få anställning 
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inom denna typ av arbeten. Militärbetyg uppges ganska ofta finnas med bland an
sökningshandlingarna. Sex av de intervjuade uppger sig sätta stor tilltro till dessa 
betyg, därför att man i dessa betyg kan spåra relevanta personlighetsegenskaper. 

Huvudresultatet är att skolbetygens roll sammantaget är ganska liten i förhål
lande till övriga anställningsmeriter. Betygen har en "körkortsfunktion", vilket 
innebär ett bevis på genomgången grundutbildning, t ex att man genomgått två
årig verkstadsmekanisk linje eller en treårig naturvetenskaplig linje. Nivån hos 
betygen förefaller underordnad denna körkortsfunktion. Ett högt eller lågt betyg 
uppges aldrig i sig vara avgörande. Där så varit fallet har det alltid varit i kombina
tion med resultatet av ett personligt samtal eller en intervju. Arbetsgivarna uppger 
att "ett medelbra betyg plus önskvärda personlighetsegenskaper" i regel fordrar 
minst utredning. Man kan bli misstänksam både mot alltför höga betyg och alltför 
låga. Om en arbetssökande söker till ett icke kvalificerat arbete och det visar sig 
att personen har höga betyg, ställer man sig omedelbart frågan varför personen 
söker det arbetet. Höga betyg hos den som söker ett sådant arbete kan tas som in
täkt för att man inte tänker stanna, att man tagit arbetet som "genomgångsstation" 
och förmodligen tänker sluta efter ett tag. De höga betygen kan också tolkas som 
att man är "teoretiker" eller "bråkmakare." När det gäller de låga betygen uppges 
att "de sticker en i ögonen", "de kan fordra mer utredning." Ett lågt betyg innebär 
dock inte omedelbart att arbetsgivarna diskvalificerar en arbetssökande. "Många 
med låga betyg har varit perfekta arbetare." 

Arbetslivserfarenhet, referenser och personlighetsegenskaper spelar större roll 
än betyg. Studien ger också belägg för att betydelsen av personlighetsegenskaper 
som samarbetsförmåga, utåtriktad läggning, flexibilitet, stresstolerans m m har 
ökat undan för undan. Av avnämarnas svar att döma ökar personlighetsegenskaper
nas betydelse i takt med att arbetet blir mer kvalificerat. "Man söker en amöbatyp 
som kan hantera relationer med fack, över- och underordnad på ett smidigt sätt." 
Dessa personlighetsegenskaper vill avnämarna bedöma själva och det framgår ock
så att arbetsgivarna inte tror skolan om att klara detta. Personligheten vill man be
döma själv. "Skolan bör hålla sig till kunskaper och färdigheter." 

Skolbetygen säger inget om personlighetsegenskaper. Betygen är ett mått på 
"förmåga att tillgodogöra sig teoretiskt stoff." Här skymtar en indirekt betydelse i 
det att man, när den arbetssökande väl erhållit arbete, kan se på betyg i t ex mate
matik och språk för att bedöma om personen i fråga skall kunna tillgodogöra sig 
t ex en internutbildning. Ett högt betyg kan då komma att bli avgörande för om 
man skall våga satsa på internutbildning för just den personen. Betygen som satts 
i karaktärsämnen på praktiskt inriktade linjer anser man är tämligen precisa. Betyg 
i svetsning, maskinskrivning och konstruktion kan lätt kontrolleras och bemöts 
med relativt stor tilltro. 

I delstudie III har 74 elever ur delstudie I intervjuats. Avsikten var primärt 
att försöka klargöra de relativa betygens roll som stress- och konkurrensfaktor. Ge
nom att relatera elevsvaren till bakgrundsvariablerna socialgrupp, kön, medelbetyg 
och inställning till betyg (för, mot, tveksam) avsågs också att följa upp vissa 
iakttagelser från delstudie 1.1 Tabell 3 nedan, anges antalet intervjuade elever förde
lade på klasser, kön och medelbetyg. Medelbetyg anges inom parentes. Samma 
försökspersoner ingår även i delstudie IV. 
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Tabell 3. Intervjuade elever fördelade på klasser, kön och medelbetyg. Medelbetyg 
anges inom parentes. 

Klass Antal elever Flickor Pojkar 

Klass ur åk 9 25(3,06) 
Samhällsv. klass 27 (3, 54) 
Verkstadsmek. 10 (2, 95) 
klass 
Träteknisk 12 (3, 56) 
klass 

11 (3,20) 14(2,95) 
17 (3, 50) 10 (3, 57) 

10 (2, 95) 

3 (3, 59) 9 (3, 52) 

Totalt 74 31 43 

Av tabellen framgår att flickorna är i minoritet bland eleverna och att det bara 
finns tre flickor i de praktiskt inriktade klasserna. Det framgår också att de 
deltagande klasserna ligger något över genomsnittlig betygsstandard. I åk nio och i 
klassen med träteknisk inriktning är flickornas medelbetyg något högre än pojkar
nas. 

Ett allmänt intryck av elevintervjuerna var att de praktiskt inriktade eleverna 
var fåordigare, mindre "utsvävande" och krävde fler följdfrågor för att man som in
tervjuare skulle få fram tillräcklig information. Intervjuerna med de praktiskt inrik
tade klasserna blev i regel kortare. En direkt ovilja att svara på frågor om betyg 
märktes hos en elevgrupp på de praktiska linjerna. Ett övergripande intryck var 
elevgruppens mycket heterogena inställning i betygsfrågan. Det finns anledning 
att efter denna studie tvivla en aning på alltför självsäkra uttalanden om att elever
na som grupp har en bestämd uppfattning i betygsfrågan. Beroende på indelnings
grunder kan man visa på heterogeniteten i elevernas funderingar kring betyg. 

Vid den första genomläsningen av intervjuerna kategoriserades elevemas inter
vjuer i tre grupper: för, mot eller tveksam till att ha kvar de relativa betygen i sko
lan. Resultaten sammanfattas i följande tabell (Tabell 4). 
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Tabell 4. Översikt över inställningen till de relativa betygen (för, mot, tveksam). 
Siffrorna inom parentes anger antalet flickor (första siffran) respektive 
pojkar. 

Klass För Mot Tveksam 

Åk 9 8 (2; 6) 11 (7; 4) 6 (2; 4) 
Samhällsv. klass 4(1; 3) 16 (13; 3) 7 (3; 4) 
Praktiska klasser 8(0; 8) 7 (1; 6) 7 (2; 5) 

Totalt 20 (3; 17) 34 (21;13) 20 (7; 13) 

I jämförelse med resultaten i delstudie I är man förhållandevis positiv till de rela
tiva betygen (27% mot mot ca 10%). Siffrorna är dock ej direkt jämförbara. Mest 
negativ är man i den samhällsvetenskapliga klassen, minst i de praktiskt inriktade 
klasserna. Siffrorna inom parentes antyder stöd för att pojkarna i högre grad är för 
relativa betyg, medan flickorna i högre grad är mot. Av de flickor som är mot de 
relativa betygen (21 st) kommer merparten från socialgrupp 2 och 3. Av totalt fyra 
flickor i socialgrupp 1 är tre mot de relativa betygen. Av de pojkar som är för de 
relativa betygen (17 st) kommer sex från socialgrupp 1, tio från socialgrupp 2 och 
bara en från socialgrupp 3. 

Huvudsyftet med studien var att undersöka de relativa betygens roll som stress-
och konkurrensfaktor. De intervjufrågor som ställdes kring detta innefattade upple
velser av betygsättningen, betygens inverkan på förhållandet till kamraterna och 
lärarna samt betygens inverkan på självförtroende och motivation (III, 2-7 bil 1). 

I följande tabell (Tabell 5) sammanfattas svaren beträffande upplevelse av be
tygsättningen. 

Tabell 5. De deltagande klassernas upplevelser av betygsättningen. 

Klass Pos. Neg. Tveks. Ej stress Stress Tveks. 

Årskurs 9 10 10 5 13 8 4 
Samhällsv. 5 12 10 14 8 5 
klass 
Praktiska 10 4 8 18 3 1 
klasser 

Totalt 25 26 23 45 19 10 

Eleverna tillfrågades om hur de upplevt betygsättningen i stort. Minst negativ 
förefaller man vara i de praktiskt inriktade klasserna, mest negativ i den samhälls
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vetenskapliga klassen. Vad bakgrundsvariablerna beträffar noteras att andelen 
pojkar som är positiv till betygsättningen är dubbelt så stor som andelen flickor. 
Tjugotvå av 34 motståndare till de relativa betygen anger negativa upplevelser av 
betygsättningen, i jämförelse med ingen av dem som är för relativa betyg. 

På en följdfråga fick eleverna ange vilka betyg de trodde att de skulle få i vissa 
ämnen. Det totala antalet skattningar, avseende förväntat betyg fördelade på olika 
ämnen, blev i elevgrupperna 135. Efter det att betygsättningen gjordes på vårter
minen jämfördes sedan elevernas skattningar med det faktiska utfallet. Överens
stämmelsen kom att bli relativt stor. I 113 fall överensstämde betygen med skatt
ningarna. I 14 fall fick man högre betyg än förväntat, i 8 fall lägre. I elevernas 
motiveringar till ett visst betyg konstateras att kriterierna i de praktiskt inriktade 
klasserna är mer precisa med hänvisning till prestationer i de enskilda ämnena. I 
årskurs 9 och i den samhällsvetenskapliga klassen hänvisas ofta till psykologiska 
faktorer där samspelet med läraren tycks vara viktigt. 

När det gäller betygens inverkan på förhållandet till kamraterna förefaller det 
som om eleverna upplever den hårdaste konkurrensen med kamrater inom den 
samhällsvetenskapliga klassen och i årskurs 9.1 de praktiskt inriktade klasserna 
uppger endast ett fåtal upplevelsen av konkurrens med kamraterna. Här tycks också 
konkurrens accepteras i högre grad än i övriga elevgrupper. Det finns inga noter-
bara skillnader beträffande bakgrundsvariabler. 

När det gäller betygens påstådda inverkan på samarbete finns en skiljelinje mel
lan praktiska och teoretiska klasser. I de praktiska klasserna anger endast ett fåtal 
att betygen hindrar samarbete, medan denna andel är större i övriga elevgrupper, 
samtidigt som de också är mer tveksamma i denna fråga. Tretton av motståndarna 
till relativa betyg anser att betygen förstör samarbete i jämförelse med ingen bland 
betygsanhängarna. Konkurrensen beskrivs i mångt och mycket som en "dold" 
konkurrens. Inger talar öppet om den men flertalet elever känner att den finns. 

I följande tabell (Tabell 6) sammanfattas elevernas svar beträffande betygens 
påstådda inverkan på förhållandet till läraren. 

Tabell 6. Betygens påstådda inverkan på förhållandet till lärarna. 

Klass Beroende Ej beroende Tveksam 

Årskurs 9 21 2 2 
Samhällsv. 15 7 5 
klass 
Prakt, klasser 4 17 1 

Totalt 40 26 8 

Den största beroendekänslan uttrycks i årskurs 9, den minsta i de praktiskt 
inriktade klasserna. Denna beroendekänsla kan ta sig olika uttryck. Man kan t ex 
hålla tillbaka kritik, hålla med, spela eller fjäska. I både årskurs 9 och i den 
samhällsvetenskapliga klassen anser man att "andra" håller med, "andra" fjäskar 
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och ställer in sig. På en direkt fråga om man själv fjäskat någon gång för någon 
lärare blev svaret Mja" endast från sex elever, medan 46 elever menade att "andra " 
någon gång gjort det Beträffande bakgrundsvariablerna finns inga större skillnader. 
Några elever uppger att det är "tabu" att fjäska för en lärare. Eleverna bevakar 
varandra i detta avseende. Detta kan inverka menligt på kontakterna mellan lärare 
och elev. 

Bland eleverna uppfattas också det omvända förhållandet att "lärarna har sina 
gullgrisar." Lärarna tycks, enligt vissa elever, "hålla med dom som är bäst och 
trevligast." Risken finns också att man som elev blir "stämplad" om man råkat 
göra bort sig någon gång. 

Angående betygens inverkan på självförtroendet är eleverna ganska entydiga i 
sina svar. Nästan alla anser att betygen inverkar på självförtroendet. Ett högt betyg 
stöttar självkänslan och vice versa. En vi ss tveksamhet märks på de praktiskt in
riktade linjerna. "Betygen betyder ganska lite för dem som skall jobba" är en kom
mentar. 

Betygens motiverande inverkan har besvarats i termer av "inre och yttre moti
vation." Eleverna på de praktiskt inriktade linjerna beskriver i de flesta fall situa
tionen så att de följer utbildningen p g a inre motivation, dvs i eget intresse, därför 
att de är inriktade på ett visst arbete. Betygens yttre motiverande effekt tycks inte 
ha någon nämnvärd betydelse för dem. På följdfrågan om vad som skulle hända om 
betygen togs bort på dessa linjer, svarar de att inget speciellt skulle inträffa, därför 
att de flesta går där av eget intresse och för ett visst arbete. I årskurs 9 och i den 
samhällsvetenskapliga klassen anser eleverna däremot att det skulle bli stora för
ändringar om betygen avskaffades. De flesta i dessa klasser uppger att det är yttre 
motivation i form av betyg som sporrar dem. 

I delstudie IV deltog samma personer som i delstudie III. Avsikten var att 
studien skulle komplettera delstudie II, där arbetsgivare uttalade sig om skolbety
gens och andra meriters roll vid anställningar i arbetslivet. Delstudie IV avsåg att 
ge ett "arbetstagarperspektiv" på skolbetygens och andra meriters roll vid anställ
ningar i arbetslivet och vid ansökan till olika utbildningar. Studien kom också att 
bli ett komplement så till vida att även anställningar vid relativt små företag kom 
att belysas, vilket inte skedde i delstudie II där endast medelstora och stora företag 
kom till tals. Speciellt intresse kom också att ägnas åt arbetstagarnas syn på 
anställningsintervjuns och det personliga samtalets roll, där huvudintrycket från 
delstudie II var att de spelade en mycket stor roll vid anställningar sett ur arbetsgi
varens synpunkt. 

Via enkät och telefonintervjuer insamlades data om de arbeten och utbildningar 
som de 74 eleverna erhållit 1978 - till årsskiftet 1985/86. Dessa arbeten och ut
bildningar noterades vid telefonintervju II på en tidslinje för var och en av de 74 
personerna, och kom a tt bilda underlag för telefonintervju III. I följande tabell 
(Tabell 7) redovisas det totala antalet arbeten och utbildningar för de olika elev
grupperna. 
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Tabell 7. Översikt över det totala antalet arbeten, utbildningar och anställningsin
tervjuer 1978-1985/86 i de tre elevgrupperna. Inom parentes redovisas 
de slutgiltiga antalet arbeten, utbildningar och anställningsintervjuer 
som bildade underlaget för telefonintervju IH. 

Klass Arbeten Utbildningar Intervjuer 

Årskurs 9 75 42 19 
Samhällsv. 98 50 23 
klass 
Praktiska 84 19 20 
klasser 

Totalt 257( 175) 111 ( 105) 62 ( 62) 

Antalet arbeten fördelade sig ganska jämnt mellan de olika elevgrupperna. Åk 9 
hade det minsta antalet arbeten, vilket förklaras av att samtliga efter årskurs nio 
(1978) gick en gymnasieutbildning i två till fyra år. De har i genomsnitt varit ute 
i arbetslivet färre år än övriga elevgrupper. I de praktiskt inriktade klasserna hade 
eleverna genomgått relativt få utbildningar under denna tidsperiod. 

Inför telefonintervju III valdes högst tre arbeten, tre utbildningar och två an
ställningsintervjuer ut för vaije elev för att i någon mån begränsa mängden av in
formation. Arbetsgivarna tillhörde både den privata och den offentliga sektorn. 
Storleken på företagen varierade också. Nästan hälften av företagen man arbetat 
hos hade högst tio anställda. Bara sex företag hade fler än 100 anställda. Vad be
träffar längden på de utvalda arbetena, varade det kortaste arbetet en månad, det 
längsta åtta år. 112 arbeten varade högst ett år. I de praktiskt inriktade klasserna 
fanns en tendens till färre men längre arbeten. 

Det största antalet utbildningar hade genomgåtts i den samhällsvetenskapliga 
klassen och det minsta inom de praktiskt inriktade klasserna. 

I en av frågorna (IV, bil. 5) ombads eleverna beskriva hur den första kontakten 
togs med olika arbeten. Resultaten framgår av Tabell 8. 
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Tabell 8. Hur togs den första kontakten, när man sökt olika arbeten? Översikt 
över de tre elevgruppernas svar. 

Kontakt Åk 9 Samhv.kl Prakt.kl. Totalt 
via: Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. 

Anhöriga 10 12 13 17 17 25 40 54 
kamrater 
Eget 9 12 13 18 9 10 31 40 
initiativ 
Arbets- 16 20 6 10 7 9 29 39 
förmedl. 
Annons 2 2 12 14 2 2 16 18 
i press 
Som.arb 5 7 8 8 2 2 15 17 
pryo 
Skola 3 3 2 2 2 2 7 7 
företag 

56 69 50 175 

Siffrorna ovan anger dels för hur mänga elever , dels vid hur många arbeten res
pektive första kontakt skett. Bara en första kontakt för varje arbete har angetts. 
Tabellen visar att anhöriga och kamrater nämns som första kontakt vid 54 av de 
175 arbetena, eller 40 av de 74 eleverna. 

Det egna initiativet innebär att man själv sökt upp olika arbetsplatser utan 
hjälp av vare sig arbetsförmedling (AF) eller anhöriga och kamrater. Man har ringt 
upp eller åkt direkt ut till dessa arbetsplatser. 

En liten del av kontakterna har skett den formella vägen via AF och annonser i 
dagspressen. Även vad beträffar den första kontakten med olika utbildningar har 
egna kontakter direkt med utbildningen ifråga haft lika stor betydelse som kontak
ter via Syo och studievägledare (IV, s 17). 

När det gäller frågan vilka meriter man använt sig av när man sökt olika arbe
ten och utbildningar stöds ovantående resultat av sammanställningen i följande ta
bell (Tabell 9). 
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Tabell 9. Vilka meriter sökte du med? översikt över de tre elevgruppemas svar. 

Typ av Åk 9 Samhv.kl Prakt.kl. Totalt 
merit Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. 

Skol 21 27 22 34 13 19 56 80 
betyg 
Arbets 11 15 21 32 9 11 41 58 
livserf. 
Refe 2 2 14 18 9 14 25 34 
renser 
Högsk. 2 2 9 11 1 1 12 14 
betyg 
Inga form 15 27 12 15 15 24 42 66 
meriter 

Siffrorna i tabellen anger vid hur mänga arbeten man använt sig av respektive me
rit. Varje elev kan ha använt sig av flera olika meriter när han/hon sökt arbete, allt 
ifrån inga meriter alls till mänga olika typer av meriter. 

Med skolbetyg avses i regel gymnasiebetyg men grundskolebetyg kan också 
ingå. Förutom meriterna i tabellen uppges olika kurser och militärbetyg (de senare 
uppges av fyra manliga sökande). Fyra personer har också använt sig av arbetspro
ver. 

Av tabellen framgår att skolbetyg ofta "hängt med" när man sökt olika arbeten. 
56 av totalt 74 elever har någon gång använt sig av sina skolbetyg då de sökt 
arbete. Det framgår att skolbetygen oftast använts inom den samhällsvetenskapliga 
klassen och inom årskurs nio. Näst efter skolbetygen följer kategorin "inga for
mella meriter alls." Här har man angett personlighetsegenskaper hos sig själv t ex 
"gåpåaranda" och utåtriktad läggning. Man kan också ha "sålt sig själv" och visat 
god medborgaranda eller tjänstvillighet. Icke formella meriter förekommer oftast i 
de praktiskt inriktade klasserna och i årskurs 9. En förteckning över dessa arbeten 
återfinns i delstudie IV ( bil. 6). 

Beträffande de arbeten som erhållits utan formella meriter återfinns merparten, 
52 arbeten av 66, inom den privata sektorn där alla utom 8 företag har mindre än 
20 anställda. 

Skolbetygen är de mest använda meriterna vid ansökan till olika utbildningar. 
Mest uttalat är detta i klassen från årskurs nio och i den samhällsvetenskapliga 
klassen. Skolbetyg och arbetslivserfarenhet (ALE), har en dominerande ställning i 
förhållande till andra utbildningsmeriter som referenser, kurser, arbetsprover, test, 
högskolebetyg och militärbetyg. 
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I telefonintervjuerna tillfrågades eleverna om anledningen till att de erhållit olika 
arbeten och utbildningar. Nedanstående tabell (tabell 10) sammanfattar deras åsik
ter. 

Tabell 10. Varför tror du/vet du att du fick arbetet? Översikt över de tre elevgrup
pernas svar. 

Orsaker Åk 9 Samhv.kl Prakt.kl. Totalt 
Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. Elev. Arb. 

Besök,in 9 13 13 19 10 12 32 44 
tervju 
Kontakt 8 9 10 10 12 12 30 31 
kamr. anh. 
Referenser 6 7 9 10 8 11 23 28 
Behov av 8 9 9 11 5 6 22 26 
arb. kraft 
Arbets 7 10 10 12 2 2 19 24 
liv serf ar. 
Skol 7 9 8 8 5 5 20 22 
betyg 
Vikarie 6 6 4 4 9 12 19 22 
Prao,prakt. 
Form. 4 5 6 8 1 1 11 14 
kompetens 
Beredsk. 10 10 1 1 2 2 13 13 
arbete 

Siffrorna i tabellen anger vid hur många arbeten och för hur många elever res
pektive orsak nämns. En arbetssökande kan ha uppgivit en eller flera orsaker till 
att han/hon erhållit arbetet i fråga. Av tabellen framgår att besök och intervju of
tast anges som förklaring. Därnäst anges kontakter via kamrater och anhöriga, 
följt av referenser och arbetslivserfarenhet. Formella meriter i form av skolbetyg, 
arbetslivserfarenhet och formell kompetens kommer längre ned i tabellen. 

Som orsak till att de blivit antagna till olika utbildningar uppger eleverna 
nästan uteslutande skolbetyg. Till viss del uppger de också arbetslivserfarenhet 
(IV, tab. 16 s 24). På följdfrågan om skolbetygen bidrog till att de fick arbe
tet/utbildningen, blir svaret att skolbetygen bidrog vid 24 arbeten av totalt 175. 
Vad beträffar skolbetygens roll vid utbildningar framgår det att av totalt 105 ut
bildningar medverkade skolbetygen i 83 fall (IV, tab. 17 s 25). En annan följdfråga 
gällde vilken roll eleverna trodde att skolbetygen spelat när man inte erhöll vissa 
arbeten eller utbildningar. Beträffande arbeten inverkade skolbetygen negativt i fyra 
av totalt 63 arbeten. Beträffande utbildningar inverkade skolbetygen negativt för 
18 av totalt 27 utbildningar (IV, tab. 20 s 30). 
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Mot bakgrund av arbetsgivarnas stora intresse för antällningsintervjuer och person
liga samtal i delstudie II, ägnades några frågor i telefonintervjuerna åt just dessa 
urvalsinstrument Detta gjordes för att kunna återspegla de arbetssökandes version 
av dess enligt uppgift utbredda urvalsinstrument. Som redan framgått har uppfölj
ningsgruppen 1978-1985/86 deltagit i 62 intervjuer, huvudsakligen i samband med 
att de sökt olika arbeten (se tabell 7). Ungefär hälften av dessa intervjuer varade 
högst 30 minuter och hade ofta karaktären av "informella samtal med möjlighet 
till information." Den kortaste intervjun beskrivs som "ett informellt förvirrat 
samtal på cirka fem minuter" (affärsbiträde). Tre av de kortaste intervjuerna skedde 
dessutom per telefon. Den längsta intervjun varade enligt uppgiftslämnaren en hel 
dag. 

Vad beträffar de arbeten som anställningsintervjuerna avser förefaller intervju
erna bli längre och mer omfattande för högre, mer kvalificerade arbeten. Bland de 
tio längsta intervjuerna finns följande arbeten; ämneslärare i fransk skola, verk
stadschef, koloniföreståndare, forskningsassistent, skolfotograf, laboratorieassis
tent, annonskonsulent, försäljare. Vissa undantag finns dock. Intervjun med en sö
kande till en kuratorstjänst skedde per telefon och varade ca tio minuter medan en 
person som sökte ett städjobb på ett apotek intervjuades i två timmar. En person 
som sökte ett svetsarbete intervjuades av sex personer i två timmar. Beskrivning
arna av dem som genomfört intervjuerna omfattar hela skalan från "provokativa, 
nonchalanta killar på en korvkiosk" (försäljare) till "prydliga gentlemän på ett 
flott hotellrum " (skolfotograf). 

Vid 46 av totalt 62 intervjuer var de intervjuade klart positiva till anställnings
intervjun som sådan. Vid tio intervjuer var de klart negativa till denna upplevelse: 

"Upplevde det hemskt. Satt vid ett konferensbord vid ena kortändan och blev 
utfrågad av fem karlar. Kände mig blyg och bortkommen" 

"Upplevde intervjun negativt, blev utfrågad av två gentlemän i kostymer, man 
ville testa hur jag skulle reagera vid olika situationer, kände mig bortkommen, 
det blev en knepig stämning och jag kände mig ganska knäckt efteråt." 

Innehållet i anställningsintervjuerna har sammanställts i följande tabell (tabell 11). 
Siffrorna i tabellen anger antalet intervjuer som tillhör respektive kategori. Kate
goriseringen bygger på vad som tagits upp av intervjuaren och den intervjuade. 
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Tabell 11. Vad ville man veta under intervjun? översikt över de tre elevgruppernas 
svar, indelade i kategorier. 

Kategori Åk 9 Samh.v.kl Prakt.kl Totalt 

I 3 3 3 9 

n 0 1 2 3 

ra 8 11 4 23 

I och III 4 6 6 16 

II och ni 1 4 2 7 

I, II och m 2 2 0 4 

18 27 17 62 

Kategori I: Intervjun kretsar kring det sökta arbetet Information, praktiska detal
jer, var man skall jobba, vad man skall syssla med, guidning pä ar
betsplatsen. Intervjun är ofta en ren formalitet. 

Kategori II: Intervjun betraktas här som en prov- eller testsituation. Med olika 
medel försöker intervjuaren få fram (gärna provocera) vem personen 
är, vilka personlighetsegenskaper han/hon besitter. Den intervjuade 
kan utsättas för "happenings" i syfte att testa olika reaktioner. 

Kategori III: Intervjun fokuseras på den sökandes bakgrund och attityder till det 
sökta jobbet. Bakgrundsfrågor berör ofta varför man slutat på tidigare 
arbeten. De referenser den sökande angett utnyttjas och kontrolleras. 
Intervjuaren söker eventuella problem i familj, boende och kontrolle
rar politiska, religiösa och fritidsintressen. Beträffande attityder till 
det sökta jobbet är det viktigt att höra sig för om hur länge den ar
betssökande tänker stanna. Företaget vill försäkra sig om att den ar
betssökande inte tänker använda sig av jobbet "som genomgångs
station". Man får uppge anledningen till ansökan och motivera sin 
lämplighet för arbetet samt redogöra för förväntningar på det sökta 
jobbet. Attityder till arbetsområdet kontrolleras av arbetsgivaren t ex 
u-landspolitik (amb. sekr.) och missbruk (kurator). 
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Av tabell 11 framgår att de flesta beskrivningarna av intervjuerna berör kategori in 
men att blandformer också är vanliga (I och III). 

I en avslutande del i telefonintervju III fick de f d eleverna ta ställning till några 
allmänna frågor om skola och betyg i avsikt att i någon mån jämföra med den tid 
man fortfarande gick i gymnasieskolan eller grundskolan (IV, s 38-40). En fråga 
tog fasta på innehållet i betyg. Merparten av de tillfrågade (41 st) anser att skol
betygen mäter förmåga att läsa in teoretiskt stoff, förmåga att lära sig ur böcker 
och därefter klara av skrivningar. Ambition, intresse, villighet att "plugga" nämns 
av 37 personer. Tjugo personer hänvisar till relationen mellan lärare och elev. 
Skolbetygen ger en "vink" om hur relationen fungerar. Eleverna fick också ta 
ställning till om relativa betyg skall finnas kvar i grundskola och gymnasieskola. 
45 personer ställer sig positiva 1985/86 mot 20 "elever" vt 1978. Nitton personer 
tycker inte att relativa betyg skall finnas kvar 1985/86 mot 34 "elever" vt 1978. 
Vid en kontroll i vilken riktning förändringarna har skett visar det sig att drygt 
hälften av de 74 f d eleverna har ändrat inställning till de relativa betygen. De 
största förändringarna har skett från Nej till Ja (14 st) samt från Tveksam till Ja 
(14 st). 

På frågan om på vilka grunder man anser att personer skall väljas ut till olika 
utbildningar, uppger nästan alla (69 av 74) skolbetyg oftast i kombination med 
test eller prov. Man vill allmänt tona ner betygen roll och bredda dem med fler ur
valsinstrument På frågan om hur personer skall väljas ut till olika arbeten anser 
man att urvalet kan ske genom ett grovurval där arbetslivserfarenhet, referenser och 
skolbetyg ingår. Betyget skall då vara en behörighetsgivande "grundplåt." Ett av
görande urval kan sedan göras via intervjuer. Några kan sedan gå vidare till 
provtjänstgöring som skall ske både på den anställdes och arbetsgivarens villkor. 
Man skall som arbetssökande ha rätt att ha kvar sitt förra arbete tills man vet om 
man får det nya arbetet Arbetsgivaren kan också genom provtjänstgöringen bilda 
sig en bra uppfattning om personen i fråga är den man vill ha. 

Delstudie V behandlar framväxten och den påbörjade avvecklingen av det re
lativa betygssystemet Huvudfrågorna är. Varför infördes de relativa betygen? Var
för är man nu beredd att överge detta betygssystem? 

Stommen i rapporten utgörs av en kronologisk beskrivning av viktiga skeden 
som definierar "framväxten" respektive "avvecklingen" av betygssystemet. Denna 
beskrivning bygger på olika offentliga utredningar (SOU) samt Skolöverstyrel
sens egna utredningar. I denna beskrivning görs också en koppling till de proposi
tioner som utredningarna lett fram till. Beskrivningen avser tidsperioden från pion
jären för det relativa betygssystemet, Frits Wigforss' utredningar i slutet på 1930-
talet, fram till dags dato. 

Framväxten av det relativa betygssystemet beskrivs som en reformering av 
folkskolans och senare också enhetsskolans och grundskolans betygssystem samt 
en avslutande etapp då det relativa betygssystemet infördes även i gymnasiet. Upp
byggnadsskedet (1938-1971) avser tiden från Frits Wigforss' första utredning6 fram 
till dess att de relativa betygen så småningom infördes även på de praktiska linjer
na i gymnasiet7 År 1971 infördes det relativa betygssystemet i de allmänna ämne
na och i yrkesteknik på gymnasieskolans praktiska linjer. 

6SOU 1938:29. 
7Statsutskottets utlåtande nr 8 år 19 70. 
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Perioden som betecknas som början till avvecklingen av de relativa betygen inleds 
med Skolöverstyrelsens utredningar i början av 1970-talet8, som ett resultat av den 
omfattande kritik som långt tidigare hade börjat riktas mot de relativa betygen. 
Kritiken manifesterades i den parlamentariska utredningen om betygen i grundsko
lan, BU 739, där den socialdemokratiska majoriteten föreslog en betygsfri grund
skola. Resultatet för grundskolans del blev dock sä småningom "modifierade relati
va betyg" som skrevs in i Läroplanen för grundskolan (LGR 80) och som skulle 
gälla i årskurs 8 och 9. Dessa modifierade relativa betyg var fortfarande i bruk 
1991, efter att ha tillkommit läsåret 1982/83. 

När det gäller avvecklingen av de relativa betygen i gymnasieskolan kom 1976 
års gymnasieutredning10 att inleda det långvariga utredningsarbetet kring alternati
ven för gymnasieskolans del.11 De relativa betygen fanns dock fortfarande kvar på 
nästan samtliga linjer i gymnasieskolan år 199012. Förändringar har gjorts på för
sök i karaktärsämnena på de treåriga försökslinjerna som ett resultat av översynen 
av den gymnasiala yrkesutbildningen.13 Man har på dessa linjer infört ett kompe-
tensbaserat betygssystem uppbyggt på s k moduler, vilket innebär en variant av 
ett målrelaterat betygssystem med underkänd/godkänd och som kräver en en defini
tion av gränsen för godkänd prestation. 

Den senaste fasen i inriktningen bort från det relativa betygssystemet återfinns 
i förslaget från den expertgrupp som tillsattes av utbildningsdepartementet. Försla
get avlämnades hösten 199014.1 delstudie V kunde denna fas i utvecklingen inte 
närmare beskrivas av tidsmässiga skäl. Expertutredningen behandlas i stället i före
liggande slutdiskussion (del 3). 

I delstudie V görs e tt försök att anknyta Frits Wigforss' arbete med reforme
ringen av folkskolans betygssystem till de strömningar som rådde i samhället i 
början av 1940-talet. Wigforss påverkades av den rådande positivistiska forsk
ningstraditionen från USA och England, där man inom intelligensforskningen ut
vecklat mer och mer sofistikerade metoder. 

I reformeringen av folkskolans betygssystem försöker Wigforss göra betygen 
jämförbara och rättvisa för att de skall kunna användas vid urvalet från folkskolan 
till dåvarande realskolan. Till sin hjälp tar Wigforss de statistiska metoder som 
finns att tillgå och några grundantaganden som vilar på tidigare intelligensforsk
ning.15 Jämförbarheten i betygshänseende skall uppnås med hjälp av s k standardi
serade prov. Standardproven blir det vetenskapliga instrument som tillsammans 
med Wigforss' grundantaganden, skall försöka åstadkomma en homogenisering av 

8SÖ (1970, 1972). 
9SOU 1977:9. 
10SOU 1981:96. 
11 SÖ hade redan 1970 och 1972 gett förslag om förändringar äv en i gymnasiet. SÖ 
(1970) föreslog ett målrelaterat be tygssystem, medan SÖ (1972) föreslog ett s k kurs-
relaterat. 
12 SÖ (1989 a) samt (SÖ, 1990 a). 
13SOU 1986:2 och 3. 
^Utbildningsdepartementet (1990). Betygens effekter på undervisningen. Utbild-
ningsdepartementets expertgrupp för analys av betygens betydelse. 
15Se t ex Jaederholm (1914, s 156 ff) och Cronbach (1957, s 671-684). 
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den konstaterat ojämna betygsättningen i folkskolan. I och med Wigforss' förslag 
om ett relativt betygssystem fanns det förutsättningar för att på vetenskaplig grund 
åstadkomma ett mer rättvist urvalsförfarande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de relativa betygen enligt Wigforss' 
modell, var väl integrerade med den rådande vetenskapssynen och med synen på ett 
demokratiskt urval. Tilltron till urvalsdemokrati i motsats till ett urval byggt på 
makt, börd och privilegier i ekonomiskt hänseende, stödde idéerna bakom de 
relativa betygen som syftade till objektivitet och jämförbarhet. Om betygen kunde 
göras pålitliga som urvalsinstrument skulle de gagna studiebegåvningar bland de 
obemedlade, som då via sina betyg kunde få plats vid läroverken. 

Den främsta orsaken till att ett relativt betygssystem kom att införas bottnade 
i kritiken av de inträdesprov som under decennier anordnats av mottagande skol
form, läroverken. I Frits Wigforss' första utredning (SOU 1938:29) finns en hel 
provkarta på negativa verkningar av dessa prov. Där pekas på den stress och styr
ning som man i den avlämnande skolformen kände inför ett antagningsinstrument 
som låg utanför folkskolans kontroll. Verkningarna på folkskolan beskrivs i ter
mer av sämre trivsel och ensidig inriktning mot de ämnen där proven var viktiga 
nämligen matematik och svenska. Det var också vanligt att lärarna i sin iver att 
hjälpa eleverna att klara inträdesproven skaffade prov som fanns tillgängliga i bok
handeln i syfte att förbereda för de stundande inträdesproven. Jäkt och oro inför 
proven nämns som negativa sociala effekter.16 

I det betänkande som blev resultatet av Wigforss'utredning avger departements
chefen följande huvudmotivering:17 

"'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" 

Till grund för departementschefens uttalande låg också de omfattande undersök
ningar som Wigforss låtit genomföra och som pekade på att folkskolans betyg 
kunde rangordna de sökande på ett lika säkert sätt som inträdesprövningarna. Ge
nom att via standardproven komma till rätta med betygsglidningen och ojämnhe
terna beträffande spridningen, skulle, enligt Wigforss, folkskolans betyg så små
ningom bli ett bättre rangordningsinstrument än inträdesprövningarna. 

Även om betygens motivations- och informationsfunktioner var viktiga för 
Wigforss, betonar hans utredningsuppdrag framför allt urvalsfunktionen. Urvals
funktionen är också viktig i de utredningar som följer under 40-talet och blir än 

16Framgår av den enkät som Föreningen för Psykologisk-Pedagogiska Institutet 
(FPPI) via överlärare Orrgård skickade ut till folkskollärarna (SOU 1938:29 s 26). 
17Statsutskottets utlåtande nr 138/1939 s 12 ff. 
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viktigare när tillströmningen av elever från folkskolan till läroverken ökar. I både 
skolutredningen och skolkommissionen förutsätts att skolan inte kan undandra sig 
rollen som sorterare. 

I utredning efter utredning betonas urvalsfunktionen som den viktigaste funk
tionen hos de relativa betygen. De relativa betygen blir nödvändiga för att kontrol
lera urvalet till högre utbildning på ett acceptabelt sätt. I brist på alternativa ur
valsmetoder behålls de relativa betygen med hänvisning till deras jämförbarhet och 
differentieringsförmåga. T o m när olika utredningar i början av 70-talet uttryckli
gen säger att de inte utgått från urvalsfunktionen och därför föreslår olika alterna
tiv, t ex kursrelaterade och målrelaterade betyg, behåller ändå regering och riksdag 
de relativa betygen med hänvisning till urvalsfunktionen. 

Den andra huvudfrågan som studie V försöker besvara är varför man nu är be
redd att överge det relativa betygssystemet. Som ett svar på denna fråga kan man 
peka på motsättningar mellan olika intressenter som berörs av de relativa betygen. 
Vid genomgången av utredningsmaterialet kring de relativa betygen visar det sig 
att dessa betyg ofta har fått stå i fokus för olika typer av motsättningar och skilje
linjer alltsedan de infördes på 1940-talet. En av underrubrikerna i delstudie V "De 
relativa betygen i fokus för motsättningar och skiljelinjer" har tett sig tämligen 
naturlig mot denna bakgrund. Studien pekar på motsättningar mellan grupper som 
på olika sätt berörs av betygen, t ex mellan olika lärargrupper, mellan arbetstagare 
och arbetsgivare, mellan elev- och föräldraorganisationer samt mellan politiska 
partier. 

Studien visar att det Wigforsska betygssystemet efter hand blivit otydligare 
och mera svårtolkbart. I sin iver att nå enighet har man kompromissat så att pro
dukten och idéerna bakom det relativa betygssystemet har underminerats (V, s 
110). 

Frågor som i övrigt blivit "vattendelare" när det gäller betygen tar fasta på 
gränslinjer mellan relativa betyg och målrelaterade betyg. Till varianter av målrela
terade betyg hänförs absoluta, kursrelaterade och modulbaserade betyg. I anslut
ning till dessa gränslinjer diskuteras också individrelaterad bedömning som en spe
ciell variant. Slutsatsen blir här att de relativa betygen, som mätteoretiskt bygger 
på normrelaterade mätningar18, vilar på en säkrare och mer etablerad grund än de 
målrelaterade betygen som hänför sig till kriterierelaterade mätningar19, där pro
blemen med att fastställa olika kravgränser är långt i från lösta. 

En annan skiljelinje kan noteras beträffande innehållet i betygen. Denna skilje
linje diskuteras utifrån Wigforss' syn på vad som skulle "mätas" i det relativa be
tygssystemet, nämligen kunskaper och färdigheter, i motsats till personlighetsbe
dömningar som också var mycket vanl iga på Wigforss' tid. I anslutning till dessa 
frågor tas diskussionen om ordnings- och uppförandebetygens vara eller icke vara 
upp. 

Frits Wigforss hävdade att för att de nya tankarna beträffande betygsättning en
ligt den relativa modellen skulle få genomslagskraft måste också kontrollen kring 
betygsättningen ses över. Han konstaterade att en officiell vägledning behövdes, 
samt att centrala myndigheter via inspektörer måste se till att bestämmelserna ef
terlevdes. 

18Se t ex Cronbach (1957) och Wedman (1972). 
19Se t ex Gutkin & Reynolds (1990) kapitlet av R. K. Hambleton. 
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De anvisningar som har varit vägledande i detta fall är de av Wigforss m fl betygs-
sakkunniga^0 författade provisoriska betygsanvisningarna i folkskolan som gavs 
ut av Skolöverstyrelsen 1940. Det Wigforss ville åstadkomma med dessa anvis
ningar, som 1943 kompletterades med anvisningar för standardproven, var bl a att 
få slut på den betygsglidning som var mycket utbredd i folkskolan. Betygsglid
ningen innebar att medelbetyget successivt höjdes i de högre klasserna. Han ville 
också få ordning på den ojämna spridningen. En tendens var att lärarna drog ihop 
skalan mot mitten, en annan att spridningen var mindre i lägre klasser för att sedan 
öka. Delstudie V visar på både tekniska svårigheter med att komma till rätta med 
betygsglidning och spridning, t ex inbyggda motsättningar mellan flyttningsbe
stämmelser och bestämmelserna kring de relativa betygen samt socialpsykologiska 
mekanismer, t ex viljan hos lärarna att successivt höja betygen i de högre klasser
na. 

Andra tekniska problem infann sig när det relativa betygssystemet infördes i 
enhetsskolan, grundskolans högstadium och i gymnasiet. Här handlade det framför 
allt om problem med att definiera jämförelsegruppen, referensgruppen. Genom till
val och bortval förändrades möjligheterna ideligen. Detta tvingade fram speciella 
och invecklade skrivningar från SÖ i deras försök att få enhetliga regler. 

Skolöverstyrelsen som tillsynsmyndighet fick en svår roll när det gällde kon
trollfrågan. Dels fanns olika meningar inom SÖ inför de förändringar som Wig
forss ville genomföra, dels måste man gå försiktigt fram när det gällde kontrollen 
av lärarna. SÖ valde att göra standardproven frivilliga och att inta en försiktig håll
ning i kontrollfrågan. Samtidigt blev man ansvarig för att utforma så tydliga an
visningar som möjligt för att lärarna skulle ha en möjlighet att efterleva anvis
ningarna. Denna svårighet accentuerades på 70-talet då SÖ gick i spetsen för ett 
borttagande av de relativa betygen samtidigt som man som ansvarig myndighet 
måste verka för att bestämmelserna efterlevdes och kunde förstås av lärare ute på 
fältet. 

Sammanfattningsvis konstateras i delstudie V att ett relativt betygssystem en
ligt Wigforss' intentioner inte kunnat förverkligas p g a socialpsykologiska me
kanismer, informationsproblem och mättekniska svårigheter. Oviljan att ge under
betyg så länge som godkänt fordrades vid flyttning, betygsglidningens, enligt lä
rarna, motiverande inverkan på eleverna, viljan att bidra till att eleverna kunde få 
plats vid läroverket, rädslan från lärarnas sida att bli kontrollerade och motsättning
arna mellan folkskoletraditionen och läroverkstraditionen kom att medverka till 
att teorin om relativa betyg hade svårt att tränga igenom. 

20SOU 1942:11, Bilaga A. 
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DEL 3 SLUTDISKUSSION 

I det följande görs en sammanfattande analys och slutdiskussion av frågor och per
spektiv som inte är "rapportspecifika", i syfte att knyta ihop de olika delstudiernas 
resultat. Analysrubrikerna har valts utifrån detta syfte. 

INSTÄLLNINGEN TILL DE RELATIVA BETYGEN 

Avhandlingens fyra första delstudier speglar olika intressenters inställning till de 
relativa betygen under ett begränsat skede av de relativa betygens historia, medan 
den sista delstudien (delstudie V) försöker spegla hela den tidsepok som de relativa 
betygen funnits. Den negativa inställningen till de relativa betygen kulminerade av 
allt att döma i slutet på 1970-talet, dvs ungefär vid den tidpunkt då de första del
studierna genomfördes. Kritiken accentuerades i kölvattnet av BU 73 och i enskilda 
studier som belyste elevernas attityder till betyg.21 

Huvudskiljelinjer för svenskt vidkommande har varit både om man skall ha be
tyg och vilke n typ av betyg som bör finnas. Om man blickar utanför Sverige kan 
det konstateras att det relativa betygssystemet och dess koppling till att reglera ur
valet till studier är ganska unikt. Betygen utomlands är oftast målrelaterade och in
nehåller i regel fler betygssteg än i Sverige. Jämförelser ter sig i de flesta fall svåra 
att göra, därför att skolsystemen i olika länder vilar på mycket olika grunder. De 
flesta studier som innehållit internationella utblickar över betyg ligger också på en 
relativt summarisk och översiktlig nivå.22 

Frågan om man skall ha betyg eller ej förefaller i huvudsak vara ett nordiskt 
problem.23 Kritik har i den allmänna debatten förekommit även i övriga länder, 
t ex USA, men tycks ej ha fått så stor genomslagskraft på det officiella planet 
som i de nordiska länderna. I samband med BU 73 pågick t ex i Norge en utred
ning24 som i mångt och mycket påminde om den svenska. Kritiken mot betygen 
i de båda länderna var nära nog identisk. 

Liksom tidsandan stödde Wigforss' idéer vid tillkomsten av det relativa betygs
systemet i början av 1940-talet, tycks den allt intensivare kritiken mot de relativa 
betygen nu ha gjort det omöjligt att bibehålla detta betygssystem. De relativa be
tygen är på väg att kapitulera inför kritiken från elever, föräldrar, lärare, avnämare 
och politiker. Trots den massiva kritiken och den legitimitetskris som de relativa 
betygen hamnat i, finns de fortfarande kvar (1991). Dagarna förefaller emellertid 
räknade för dessa betyg om man får tro den expertutredning som nyligen avläm
nade sitt förslag.25 

21Se t ex Nilsson (1977) och Söderberg (1977). 
22Se t ex Utbildningsdepartementet (1990, s 14 ff), Wedman (1983, s 29), BU 73 
s 100 och Kvale (1980, s 170). 
23Se dock Wedman (1983, s 30) som beskriver lärarprotester i U SA i början av 70-talet 
mot att ha kvar betyg. 
24NOU 1974:41. 
25 Se fotnot 14. 
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Elever, lärare och föräldrar 

Intrycket av att elever och lärare vill få bort det relativa betygssystemet är odisku
tabelt efter de studier som genomförts inom projektet Samtidigt ger dock studi
erna belägg för en verklighet som är mer komplex än den som tidigare återgivits i 
den allmänna debatten. 

Den skiljelinje som konstaterades beträffande inställningen till de relativa bety
gen mellan praktiska och teoretiska klasser bland elever och lärare i delstudierna I 
och III kan förklaras på flera olika sätt. I delstudie V uppges, i samband med be
skrivningen av framväxten av det relativa betygen, att dessa betyg infördes sist på 
de praktiskt inriktade linjerna i gymnasieskolan (1971) och under stora protester. 
Av delstudierna att döma tycks emellertid varken lärare eller elever bekymra sig 
speciellt mycket över de relativa betygens existens. Även om de vill ha bort dessa 
betyg tycks de inte oroa sig alltför mycket (delstudie I och III). 

En förklaring till skiljaktiga attityder hos elever på praktiskt respektive teore
tiskt inriktade linjer kan vara användningen och behovet av skolbetygen. De flesta 
eleverna på de praktiska linjerna tänker sig ett arbete efter genomgången utbildning 
och tror inte att betygen betyder speciellt mycket för att de skall få anställning. På 
teoretiska linjer däremot blir eleverna naturligt nog mer betygsinriktade eftersom 
en tiondels poäng kan betyda att de slås ut vid urvalet till högre utbildning. 

En annnan förklaring kan vara frånvaron av standardprov i yrkesteknik på de 
praktiska linjerna och svårigheterna att finna rikslikare i form av diagnostiska 
prov. Detta kan tänkas innebära att elever och lärare på dessa linjer inte upplevde 
någon större förändring gentemot det tidgare absoluta sjugradiga betygssyste
met26 I lärarnas och elevernas reaktioner kunde man i slutet av 70-talet (delstudie 
I och III) avläsa tydliga tecken på att innehållet i betygen på de praktiska linjerna 
upplevdes som mer precist än på de teoretiska. Det förefaller sannolikt att det ab
soluta tänkandet i högre utsträckning lever kvar inom dessa linjer, som står när
mare avnämarna med deras mer uttalade krav på godtagbara prestationer. 

Av det ovan sagda kan det tyckas naturligt att målrelaterade betyg, sedermera 
s k modulbaserade betyg, först introducerades på de treåriga praktiskt inriktade för
sökslinjerna i samband med ÖGY-reformen. Dels liknar modulerna med krav på 
godkänd prestation tänkandet inom de praktiska linjerna i högre grad än inom teo
retiska linjer, dels är förmodligen också yrkeslärarna, ofta med tidigare arbetslivser
farenhet, mer benägna att acceptera en betygsättning som har sitt ursprung inom 
AMU-utbildning och inom näringslivet.27 Av Svenska Facklärarförbundets ut
bildningspolitiska program framgår att facklärarna velat avskaffa den graderade be
tygsättningen i gymnasieskolan till förmån för ett betygssystem med utbildnings
bevis innehållande godkänt eller icke godkänt i de enskilda ämnena.28 

26 Se Kungl. Majrts proposition nr 140/168, ang. riktlinjer för det frivilliga skol
väsendets organisation s 59 där S AF:s och Industriförbundets åsikter om de diagnos
tiska proven refereras. 
27 Se t ex Nilsson (1981, s 292). 
28 Se t e x Skola för framtiden. Svenska facklärarförbundets ut bildningspolitiska pro
gram, 1979 s 229 ff, samt Utbildning för framtiden. Program fast ställt vid SFL- kon
gressen, 1986, s 33. 
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Naturligtvis måste elevernas negativa attityd till de relativa betygen tas på allvar, 
samtidigt som också delstudie I och III ifrågasätter varaktigheten och samstämmig
heten i dessa attityder. I uppföljningsstudien, (delstudie IV, s 40ff), visade det sig 
att attityden till de relativa betygen ändrades på ett markant sätt under de sju år un
dersökningen pågick. Drygt hälften av de 74 före detta eleverna ändrade inställning 
till de relativa betygen när de väl lämnat skolan. Det förefaller som om "skolatti-
tyden" satt ganska ytliga spår. Många kom t ex inte ihåg vilken inställning de ha
de till betygen under skoltiden och blev överraskade när de fick veta detta. Därmed 
inte sagt att attityderna till de relativa betygen i uppföljningsstudien skulle ut
trycka "riktigare" ståndpunkter. Resultatet torde till stor del vara ett uttryck för att 
elevperspektivet bytts ut mot föräldra- eller vuxenperspektivet och att det i så måt
to skett en positionsförändring. Beträffande elevperspektivet kan man våga påstå 
det finns många motstridiga åsikter när det gäller betyg. Tveksamheten och hetero-
geniteten i elevernas svar blir ett varaktigt intryck från de två delstudierna. 

Elev- och lärarorganisationerna har genomgående en negativ inställning till de 
relativa betygen. Såväl elevorganisationerna SECO och Elevförbundet, som gick i 
spetsen för kritiken mot de relativa betygen i slutet av 70-talet, som den nuvarande 
Elevorganisationen i Sverige, underkänner det relativa betygssystemets officiella 
funktioner. Informations-, motivations- och urvalsproblemen går att klara utan de 
relativa betygen. Den enda bedömning som kan accepteras tycks vara en individ-
relaterad bedömning, som utesluter möjligheten till jämförelser mellan eleverna. 

Av delstudie V framgår att folkskollärarna och läroverkslärarna under 40- och 
50-talen var ganska splittrade när det gäller synen på de relativa betygen. Medan 
folkskollärarna i stort sett accepterade de relativa betygen, mötte införandet av det 
relativa betygssystemet hårt motstånd från gymnasiets och yrkesutbildningens 
sida. De olika synsätten framstod t ex i folkskollärarnas och läroverkens fackliga 
tidskrifter. Under 1960-talet tilltog kritiken mot de relativa betygen och de olika 
lärarförbunden bildade gemensam front mot det relativa betygssystemet. Sveriges 
Lärarförbund, Svenska Facklärarförbundet och Lärarnas Riksförbund visade emel
lertid också sin oenighet i samband med remissvaren till BU 73, där SL och SFL 
sedan dess arbetat för en betygsfri grundskola, medan LR däremot vill ha kvar gra
derade målrelaterade betyg i grundskolan. SL och LR kan i gymnasieskolan tänka 
sig graderade, målrelaterade betyg, vilket däremot SFL säger nej till. SL anser att 
de relativa betygen är oförenliga med läroplanens intentioner om samarbete och 
samverkan. LR däremot inriktar inte kritiken på att eleverna jämförs utan berör i 
stället principiella skillnader beträffande de olika betygssystemens konstruktion. 
LR säger sig förorda ett målrelaterat betygssystem, därför att det ger större möjlig
het till innehållslig precisering. 

Föräldragruppens attityder till de relativa betygen har studerats via remissvar i 
delstudie V (s 86 ff). Riksförbundet Hem och Skola har i olika omgångar gett ut
tryck för sina ståndpunkter i betygsfrågan. Förbundet har genomgående velat ha 
kvar betyg men de har också varit kritiska till de relativa betygen. Med hänvisning 
till betygens motiverande inverkan förordar man i stället målrelaterade betyg från 
årskurs sex och under hela högstadiet. Orsaken till att föräldragruppen vill ha kvar 
betyg är officiellt främst knuten till motivationsfunktionen. När det gäller infor
mationsfunktionen menar RHS att betygen skall ses som ett komplement till en
skilda samtal. Utöver detta kan dock inte uteslutas att betygen i föräldrarnas ögon 
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står för andra funktioner, t ex kontroll av eleven och "ordning och reda," vilket kan 
ha sina förklaringar i den skola som föräldragenerationen upplevt. 

Arbetsgivare och arbetstagare 

Tidigare undersökningar av arbetsgivares attityder till skolbetyg som publicerats i 
Sverige har fr o m 50-talet genomgått en utveckling från en betoning av skolbety
gen som en viktig faktor vid övergången mellan skola och arbetsliv,till en 
gradvis minskning av deras betydelse.30 Liknande resultat har också konstaterats i 
undersökningar i Danmark och Norge.31 

Delstudie II visar dock på en mer komplex bild av verkligheten. De relativa be
tygens urvalsfunktion vid övergången till arbetslivet förefaller ganska begränsad. 
Trots att arbetsgivarna både inom den offentliga och privata sektorn menar att 
skolbetygen har liten betydelse vill de ha kvar målrelaterade betyg med hänvisning 
till urvalet till högre studier och till motivationsfunktionen. Liksom tidigare kon
staterats, angående föräldraattityderna till de relativa betygen, kan inte heller när det 
gäller arbetsgivarna kontrollmotivet uteslutas. 

I delstudie V visar genomgången av arbetsgivarorganisationen SAF:s remiss-
svar en klart negativ attityd till relativa betyg (V, s 72 ff). SAF motsatte sig infö
randet av dessa betyg i gymnasiet och på de yrkesinriktade linjerna och har genom
gående velat byta ut de relativa betygen mot målrelaterade, graderade betyg. Moti
veringen är att de målrelaterade betygen på ett bättre sätt kan garantera en godtag
bar prestation, vilket anses viktigt ur avnämarsynpunkt. 

SAF och LO förenas i sin kritiska inställning till de relativa betygen men kri
tiserar detta system från olika utgångspunkter. SAF:s kritik gäller den innehålls
liga dimensionen. Man anser att betyg skall vara "kunskapsrelaterade", vilket kan 
tolkas som att betygen skall ange precisa krav genom olika betygssteg. Det är inte 
graderingen i sig i det relativa betygssystemet som kritiseras. SAF vill tvärtom ha 
kvar graderingen och hävdar att individualisering utgör en motivationsskapande 
grund. 

LO däremot kritiserar det relativa betygssystemet utifrån att det graderar ele
verna och utifrån sin definition av jämlikhet. Man tar avstånd från synsättet att de 
relativa betygen generellt har en motiverande effekt. För dem som får de låga bety
gen verkar betygen tvärtom nedslående. LO tar också helt avstånd från att betygen 
skall användas vid urval, vilket däremot inte SAF gör. I motsats till olika utred
ningars och regeringars motivering, att urvalsfunktionen är den primära orsaken 
till att ha kvar betygen, hävdar LO att denna funktion hos betygen är den främsta 
anledningen till att avskaffa de relativa betygen. 

I delstudie IV beskrivs både ett elev- och ett arbetstagarperspektiv. Inställning
en till de relativa betygen hos den studerade elevgruppen beskriver, som tidigare 
omnämnts, en intressant utveckling. Arbetsgivarnas och S AF: s attityder till de re
lativa betygen verifieras i stort sett av de före detta eleverna när de sökt olika arbe
ten. Andra meriter som arbetslivserfarenhet, bra referenser och lämpliga personlig
hetsegenskaper förefaller viktigare än skolbetyg. Skiljaktigheten gäller i huvudsak 

Rydberg (1961) samt SAF:s remissvar under 60-70 talet i delstudie V, bil. 2. 
30Gouiedo (1970). 
31Gamdrup (1978), Gregerssen (1978), Kvale (1980) och Rommetvedt (1983). 
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anställningsförfarandet som av arbetsgivarna i delstudie II beskrivs som tämligen 
välordnat, medan uppföljningsstudien påvisar ett betydligt större inslag av impro
visationer. 

Politiska grupperingar och högre utbildning 

Det som förenar alla politiska partier är den kompakta kritik som riktats mot det 
relativa betygssystemet framför allt när det gäller grundskolan. Kritiken manifeste
ras i samband med BU 73:s arbete och vid remissbehandlingen av deras förslag. 
Kritiken berör i huvudsak informationen , principerna för och innehållet i de rela
tiva betygen (V, s 94 ff). 

Redan den promemoria som angav riktpunkten för SÖ:s förarbeten till BU 73 
blev ett politiskt diskussionsämne (V, s 93). Den socialdemokratiska promemo
rian som upprättades inom utbildningsdepartementet uppfattades på olika sätt från 
socialdemokratiskt respektive borgerligt håll. Från borgerligt håll, främst modera
terna, uppfattades inte promemorian som ett stöd för att helt avskaffa betygen i 
grundskolan, möjligen att reducera förekomsten av betyg. Dessutom motsatte sig 
moderaterna att det skulle bli en intern SÖ-utredning på "promemorienivå.,f De an
såg att betygsättning inte var en intern skolfråga, utan att betygsfrågan borde tas 
upp till offentlig granskning av en parlamentarisk utredning.32 

Vad beträffar urvalet till högre utbildning vill moderaterna öka andelen som 
skall tas in genom betygsurval, förutsatt att betygen garanterar "faktiska kunska
per." Centern och folkpartiet vill öka andelen antagna via prov. När det gäller till
godoräkning av olika meriter vid urvalet hävdar moderaterna, i motsats till Väns
terpartiet, att arbetslivserfarenhet inte skall vara poänggivande. Vänsterpartiet an
ser att arbetslivserfarenhet bör få tillgodoräknas både vid betygsurval och provur
val. 

I den socialdemokratiska propositionen33 som i huvudsak bygger på Tillträ
desutredningen (SOU 1985:57) vill man vid urvalet till högskolan behålla det rela
tiva betygssystemet med hänvisning till dessa betygs möjligheter till jämförbarhet 
och bättre differentieringsförmåga. Mest avvisande till detta förslag ställer sig 
Vänsterpartiet, som hävdar att alla former av betyg bör avskaffas i hela skolsyste
met. Övriga partier vill ha bort det relativa betygssystemet och ersätta detta med 
ett målrelaterat betygssystem (V, s 91 ff). De skiljaktiga ståndpunkterna mellan 
t ex gymnasieutredningen (SOU 1981:86) och tillträdesutredningen (SOU 
1986:2,3) markeras tydligt genom att tillträdesutredningen underkänner gymnasie
utredningens betygsförslag, s k kursrelaterade betyg, som grund för urval till hög
skolan. Tillträdesutredningen markerar både en inriktning bort från det relativa be
tygssystemet och en betoning av detta betygssystems överlägsenhet vid urval. 

Vägen bort från de relativa betygen markeras av förslaget att utöka andelen som 
antas till högskolan via prov och att minska andelen som antas via betyg. Det 
relativa betygssystemet bör dock användas vid det minskande betygsurval som än
dock måste ske. Vid den genomgång av olika utredningar som behandlat urvalet 
till högskolan (delstudie V) finns egentligen inga andra förslag till betygssystem 

32Motion i andra kammaren, nr 679 år 1 970 ( Yngve Holmberg, Staffan Burenstam-
Linder m fl ). 
33Kungl. Maj:ts proposition nr 32/1987/88 angående urval till högskoleutbildning. 
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än det relativa. Urvalsfunktionen har framstått som central för utredningarna som 
berört urval till universitet och högskola. De utredningar som från början av 1970-
talet berört grundskolan och gymnasieskolan har inte sin utgångspunkt i urvals
funktionen utan snarare i pedagogiska överväganden (se t ex BU 73 och 1976 års 
gymnasieutredning). I Tillträdesutredningen konstateras beträffande det relativa be
tygssystemets framtid:34 

"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." 

I Utbildningsdepartementets expertgrupp (1990)35 konstateras det relativa betygs
systemets överlägsenhet i urvalssammanhang, men också att andelen som antagits 
via betyg minskat vid urvalet till gymnasieskolan och att den kommande utök
ningen av antagningen via högskoleprov även innebär en avdramatiserering av be
tygens roll vid urvalet till högskolan. Expertgruppen har inte grundat sin analys 
på urvalsfunktionen utan snarare på betygens effekter på undervisningen. 

De relativa betygens negativa effekter på undervisningen som redovisas av 
olika grupper måste ställas mot de fördelar som det relativa betygssystemet har så 
länge betyg skall tjäna som urvalsinstrument till högre studier. Detta är den analys 
varje utredning borde vara skyldig att utföra. Hittills har man i o lika utredningar 
oftast bara behandlat den ena sidan av problemet.36 Uppsplittring på olika förslag 
till dellösningar har karaktäriserat de många utredningarna i betygsfrågan. De utred
ningar som berört grund- och gymnasieskolan har, trots att betygen fortfarande an
vänds vid urval både till gymnasieskolan och högskolan, bortsett från detta faktum 
och ofta tagit pedagogisk och psykologisk hänsyn, medan utredningar inom hög
skolan i stort sett varit inriktade på att klara urvalsproblemet på ett tekniskt god
tagbart sätt. 

En lösning av problemet är att som Utbildningsdepartementets expertgrupp 
(1990) föreslår "avskaffa" betygens urvalsfunktion och föreslå ett betygssystem 
som inte skall användas som underlag för urval. Detta tvingar då fram andra typer 
av urvalsinstrument som förläggs till mottagande skola eller avnämare. Om detta 
blir fallet efter den politiska beredning av betygsfrågan som för närvarande pågår, 
har man delvis "vridit klockan tillbaka ", och vi kommer att få en situation som i 
hög grad påminner om den som rådde före Frits Wigforss' reformering av folksko
lans betygssystem i slutet av 30-talet (V, s 7). 

Hittills har det politiska modet saknats att avskaffa de relativa betygen. I 
slutändan har både regering (socialdemokratiska och borgerliga) och riksdag i brist 
på godtagbara urvalsinstrument bibehållit de relativa betygen, trots att samtliga 
instanser, utom företrädare för högre utbildning (se ovan), hävdat det omöjliga i att 
ha kvar dem. Mot bakgrund av de många utredningar som velat avskaffa de relativa 
betygen kan det vara svårt att förklara varför de fortfarande finns kvar. En del av 
förklaringen kan kanske vara att dessa betyg, trots alla bekymmer, inneburit ett 
ganska enkelt och billigt sätt att klara urvalet genom att lärarna ålagts att på tjäns

34SOU 1985:57 s 123. 
^Utbildningsdepartementet (1990, s 91). 
36Se t ex 1976 års gymnasieutredning och Tillträdesutredningen. 
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tetid sätta betyg. En krympande ekonomi kommer kanske i framtiden att medföra 
allvarliga restriktioner för utvecklande av nya urvalsinstrument, som kräver ett 
omfattande arbete om man vill uppnå jämförbar precision med de relativa betygen. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det föreligger olika grupperingar bland ele
ver, lärare, föräldrar och politiker och att de officiella funktioner som omnämns 
bland dessa grupperingar i huvudsak kretsar kring urvals- och motivationsfunktio
nen. Låsningen i betygsfrågan kan delvis förklaras av att olika grupper betonar den 
del av betygsproblematiken som man direkt berörs av vilket i sig kan anses natur
ligt. Med den styrande inverkan som högre utbildning alltid har på lägre får änd
ringar i urvalssystemet konsekvenser för hela utbildningssystemet. Så länge ut
redningar om högre utbildning och politiska beslutsfattare är överens om att beto
na de relativa betygens roll vid urval, får underliggande skolsystem rätta sig efter 
detta. 

Socialdemokraterna uppvisar en viss kluvenhet i sitt agerande i betygsfrågan. 
Socialdemokraterna, som pläderat för en betygsfri grundskola, har samtidigt i rege
ringsställning motiverat de relativa betygens värde när det gällt urval till högre 
studier och därmed i beslutande ställning medverkat till ett bibehållande av de rela
tiva betygen i hela skolsystemet. Mest konsekventa i sitt agerande förefaller mode
raterna och vänsterpartiet ha varit. Moderaterna har hävdat betygens plats både i 
grundskolan och i gymnasieskolan. Att ha kvar betyg, och att betygen skall inne
hålla ett betydande antal skalsteg, har blivit något av ett riktmärke för partiets age
rande i betygsfrågan. De relativa betygen har aldrig accepterats av moderaterna, 
som tänker sig ett betygsurval grundat på målrelaterade överväganden. Trots att det 
enligt tillgänglig mätteoretisk expertis är svårt att använda målrelaterade betyg vid 
urval, har man med stöd av SAF vidhållit att betygsurvalet till högskolan bör få 
utökad plats , vilket kan anses markera att betygen har en viktig symbolfunktion 
för moderaterna. Graderingens funktion är att tjäna som incitament eftersom grade
ringen, enligt moderaterna, är kopplad till urvalet till högre utbildning. 

Vänsterpartiets agerande har varit konsekvent negativt mot alla former av be
tyg. Betygen har för detta parti också blivit en symbolfråga. Betygen ses som det 
konkreta uttrycket för arbetsplatsernas ackordsystem. Betygen blir i skolan både 
"piska och morot" för eleverna och används som instrument för ojämlikhet och 
bidrar till att öka konkurrensen mellan eleverna. 

Verkligheten tycks av delstudierna att döma vara mer komplex än de uttalanden 
som avges av företrädare för elever, lärare och avnämare via officiella dokument 
och remisser. Skillnaderna mellan de åsikter som framkommer i de empiriska stu
dierna och åsikterna i delstudie V kan också ha att göra med representativiteten. 
Den tveksamhet och vilsenhet i betygsfrågan som framgick av elevstudierna tycks 
inte ha sin motsvarighet bland de olika elevförbunden, som avfärdar de olika funk
tionerna på ett tämligen lättvindigt sätt och i så måtto är ganska isolerade bland de 
officiella företrädarna. Elevföreträdarnas talesmän torde t ex inte spegla åsikter som 
finns på de praktiska linjerna, inte heller åsikter som finns bland lägre social
grupper. Därtill torde också flickorna vara överrepresenterade i de olika elevförbun
den. I delstudie I och III observerades t ex att de som var mest kritiska till betyg 
ofta också hade höga betyg och i regel bestod av flickor ur högre socialgrupper. 
Noteras bör att dessa iakttagelser gjordes på en ganska liten grupp elever och därför 
bara kan ge anledning till spekulativa funderingar. 
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På föräldrasidan kan man också på goda grunder anta att RHS representerar för
äldrar till elever som befinner sig på den övre halvan av betygsskalan och som 
funnit sig relativt väl till rätta i skolan. Om ovanstående uttalanden om elevgrup
pen är riktiga, föreligger ett intressant fenomen i det att föräldragruppen, represen
terad av RHS, vill ha kvar betygen, medan de elever som dessa föräldrar troligen är 
inofficiella talesmän för i högre utsträckning vill avskaffa betyg. Denna hypotes 
kan kanske ge upphov till ytterligare studier och/eller informella samtal runt mid
dagsbordet mellan olika generationer. 

Representativiteten bland avnämarna ger också upphov till vissa spekulationer. 
Hur utbredda är SAF: s åsikter bland olika företagare? Skiljer sig olika avnämare 
åt i inställningen till formella och informella meriter vid anställningar? Som s ig 
bör uppvisar de empiriska studierna motsägelser. De empiriska studierna visar t ex 
att arbetsgivarna inte tillmäter betygen större betydelse vid anställningar. Ändå 
hävdar de bestämt att de vill ha kvar betyg, men i målrelaterad form. Denna motsä
gelse kan ha flera orsaker. Den främsta orsaken torde vara förhoppningen om en 
bättre precisering av innehållet i betygen via målrelaterade betyg. En annan kan 
vara att betygen ses som en symbol för något annat, t ex "ordning och reda" eller 
ett "bevis" på vad man gjort i skolan, som man i egenskap av företagare och föräl
der inte gärna vill släppa. Denna senare spekulation verkar också ligga i linje med 
SAF:s och moderaternas uppfattningar om ett avskaffande av de relativa betygen 
och en utökning av en målrelaterad betygsättning för att skapa motivation och för 
att användas vid urval till studier. SAF kan, lika lite som moderaterna, vara okun
niga om de svårigheter som föreligger om målrelaterade betyg skall användas vid 
urval till studier. Att SAF ändå vidhåller sina ståndpunkter kan stödja teorien om 
att betygen också för SAF har ett symbolvärde som är värt mer än den faktiska 
funktionen vid urval. 

S AF:s åsikter torde i högre grad finnas bland medelstora och stora företagare än 
bland småföretagare. I studierna finns visst stöd för hypotesen att personlighets
egenskaper är viktigare i mindre företag än i större samt för högre befattningar än 
lägre . Orsaken skulle i det första fallet vara att större företag med personalavdel
ningar har större möjligheter till omplaceringar vid eventuella felval i rekryterings
frågor. I mindre företag, utan dessa möjligheter, måste arbetsgivaren veta att det är 
rätt person som anställs. Orsaken till att personlighetsegenskaper förmodligen vär
deras mer relativt formella meriter för högre befattningar, kan vara att kravet på 
samarbete både uppåt och nedåt sannolikt ökar samt att högre befattningar innefat
tar mer gruppsamverkan än t ex tempoarbeten på verkstadsgolvet 
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SPECIFIKA FRÅGOR KRING DE RELATIVA BETYGEN 

Idé och verklighet 

Frits Wigforss' idéer kan ses dels som en produkt av empiriska undersökningar av 
hur betygssituationen såg ut i slutet av 1930-talet (SOU 1938:29), dels som en 
produkt av rådande strömningar och värderingar inom vetenskapen vid denna tid
punkt. De relativa betygen som idé är i inledningsskedet starkt knuten till hur ett 
rättvist urval med dåtidens ögon skulle göras. Uttrycket "rätt man på rätt plats" 
användes i olika sammanhang för att beskriva den förhärskande synen i slutet av 
30-talet och i början av 40-talet.37 Föreställningen att man genom vetenskapliga 
metoder efter förebild från intelligensmätningar i USA och England kunde utforma 
ett objektivt urvalsinstrument att användas i demokratiskt syfte förefaller tämligen 
utbredd.38 Wigforss som väl behärskade statistiska metoder och omfattade dessa 
idéer försökte att i folkskolebetygen konstruera ett så tekniskt bra urvalsinstru
ment som möjligt. Idéerna bars speciellt i inledningsskedet upp av tilltron till 
psykometriska metoder som skulle göra betygen jämförbara och mer objektiva för 
att kunna användas vid urval. Mätningar i olika former var mycket vanliga i ur
valssammanhang. Test och prov förekom både inom offentlig och privat verksam
het (V, s 26). 

Wigforss' idéer fick också bärkraft av att Skolutredningen39 betonade skolans 
skyldighet och uppgift att "medverka vid det urval som måste ske." Skolans upp
gift som sorterare ifrågasattes inte under skedet för tillkomsten av de relativa bety
gen. Likaså anser Skolutredningen att betyg kan användas för att belöna elever. 
Man anser inte att elever påverkas ogynnsamt av tävling, tvärtom: 

" Det kan icke heller i och för sig betecknas som olämpligt, att lärjungarna in
bördes tävla om betyg. Alla prestationer påverkas 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 vårt idrottsliv. " (a. a. s 22) 

I och med att de relativa betygen direkt fick konsekvenser för urvalet till högre ut
bildning hamnade dessa betyg i en korseld av problem som inte ingick i Wig
forss' mättekniska utgångspunkter. Tidigare motsättningar mellan folkskollärare 
och läroverkslärare fick en konkretisering i form av de relativa betygen. Kontrol
len låg visserligen efter Wigforss' reformering fortfarande hos läroverken, eftersom 
man hade majorite t i intagningsnämnderna, men eftersom folkskollärarnas betyg i 
första hand kom att gälla som intagningsinstrument blev intagningsnämdernas 
funktion ganska liten.40 De relativa betygen användes också som slagträ i debat
ten huruvida inträdet i realskolan skulle ske från årskurs fyra eller årskurs sex. 

37Se t ex Isling (1980), Svensk Lärartidning nr 2 2, juni , 1946. 
38Se t ex Husén (1986), Isling (1980) och Richardsson (1978). 
39SOU 1945:45 s 23. 
40 Skolöverstyrelsen (1943) Yttrande till Kungl. Maj:t. SD. nr 62/1943. Stockholm. 
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Folkskollärarna förordade en längre folkskoletid medan läroverkslärarna förordade 
ett inträde från årskurs fyra. Genom att hävda de relativa betygens fördelar och 
nackdelarna med inträdesproven, försökte folkskollärarna stärka folkskolans ställ
ning, medan läroverkslärarna uttryckte betänkligheter mot den förvirring som en
ligt deras förmenande rådde på betygsättningsområdet (V, s 31 ff). Wigforss' idéer 
sågs i riksdagen som ett sätt " att släppa in småfolket i läroverket utan inträdes-
prövning" (V, s 32). Kritiken i riksdagen berörde risken för standardsänkning, vil
ken i andra sammanhang också uttalades av Skolöverstyrelsen och läroverkslärar
na. 

Hörnpelaren i det relativa betygssystemet är Wigforss' antagande om normal
fördelning i den stora referensgrupp, som består av de elever i landet som läser 
samma ämne i samma årskurs (V, s 8 ff). Inom folkskolan, som var ganska ho
mogen till sin karaktär, gick det ganska bra att identifiera referensgruppen. Svårare 
blev det emellertid, när betygssystemet även överfördes till enhetsskolan och hög
stadiet och så småningom även till gymnasiet. Referensgruppen blev här svårare 
att identifiera på grund av tillval och bortval av ämnen med många och tillfälliga 
elevgrupperingar som följd. I Wester-Wedmans m fl studie (1988) pekas på svårig
heter att definiera jämförelsegrupper (referensgrupper). Trots centrala prov i vissa 
ämnen konstateras att det är lättare att få bra betyg om man väljer samhällsveten
skaplig linje än om man välje r naturvetenskaplig eller teknisk linje. Man har be
räknat skillnader mellan betyg och det man presterat på gemensamma centrala 
prov. Vetskapen om hur olika linjer skiljer sig åt härvidlag bäddar för taktikval. 

Den vanligaste kritiken mot antagandet om normalfördelning bygger på en 
missuppfattning av intentionerna. SÖ (1970), som summerar kritiken mot de rela
tiva betygen, menar att det finns en utbredd föreställning om att normalfördelning 
skall gälla inom den enskilda klassen, vilket inte stämmer med Wigforss' inten
tioner. I de anvisningar som getts ut kring de relativa betygen framgår Wigforss' 
ursprungliga intentioner mycket klart.41 Förklaringen kan knappast vara att lärar
na inte förstått tillämpningen av det skrivna. Möjligen kan villfarelsen bero på att 
det blir enklare för läraren att förklara ( om än felaktigt) det relativa betygssyste
met för elever och föräldrar om man hänvisar till den egna klassen som referens
grupp. 

En annan förklaring kan vara att läraren, vid avvikelse från medelvärdet uppåt 
(speciellt) eller nedåt, inför kollegor utsätts för frågor och klargöranden i betygs
konferensen. Vid större avvikelser än 0,2 poäng uppåt eller nedåt fordras enligt be
tygsanvisningarna en motivering inför klasskonferensen, (se SÖ, 1990 a), som 
många lärare kanske upplever som besvärande och pressande. Att följa intentio
nerna till punkt och pricka ställs då mot det kollegiala trycket att hålla sig i 
mitten av betygsskalan. Den sista förklaringen stöds också av de resultat som 
framskymtat i delstudie V (s 30) att lärarna kan uppleva de relativa betygen som 
en kontroll av effektiviteten hos den enskilde läraren. 

Även om fördelningen av de relativa betygen enligt anvisningarna gäller för 
samtliga elever i riket, kan man dock påstå att elever som höjer betygen måste 
göra detta på bekostnad av andra elever som får sina betyg sänkta. Vid en korrekt 
tillämpning behöver dock inte de elever man konkurrerar med nödvändigtvis finnas 
inom den egna klassen. Hur utbredd denna missuppfattning är går inte att faststäl

Se t ex de anvisningar som omnämns i delstudie V, Figur 1, s 20. 
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la. Missuppfattningen ökar dock känslan av konkurrens och stress hos den enskil
de eleven och läraren, eftersom konkurrensen är hård om de höga betygen när det 
gäller urval till högre utbildning. Av dem som velat få bort de relativa betygen har 
denna "missuppfattning," också hållits vid liv för att användas som bevis på att 
det relativa betygssystemet havererat. 

Mätteoretisk kritik också har riktats mot Wigforss' antagande om normalför
delning (SOU 1981:96, bil. 15). Kritiken går ut på att mätningen inom det relati
va betygssystemet ligger på rangskalenivå och att det inom denna typ av skala inte 
är tillåtet att använda sig av medelvärden vid beräkningar. När matematikern Gauss 
konstruerade den kurva som bildar en modell för den relativa betygsättningen, 
gjorde han detta med ledning av fysikaliska företeelser där slumpen inverkade, och 
där egenskaperna som mättes låg på intervall eller kvotskalenivå. 

Linde (1981) menar att beroende på om eleven har ett antal "starka treor" eller 
"svaga fyror" kan betygsskalan bli orättvis. Skaltypen på rangnivå kan inte ta hän
syn till detta genom den grova graderingen. Problemet med skaltyper och informa
tion har uppmärksammats av Nunnally (1967)42 som visar att även om medelvär
de och produktmomentkorrelation används vid beräkningar som inte "tål" detta, 
blir skillnaderna försvinnande små. 

Linde anser också att man vid den relativa betygsättningen använder sig av en 
godtycklig föreskrift om fördelning. Till Wigforss' försvar kan sägas att han i 
sina empiriska undersökningar i slutet av 1930-talet fann en påtaglig överensstäm
melse mellan den Gausska fördelningskurvan och "verkligheten". Vid intelligens
mätningar och även i betygssammanhang hade också Jaederholm (1914) visat på 
en relativt god överensstämmelse mellan normalfördelningskurvan och intellektu
ella prestationer trots att kurvan enligt ovan konstruerades på grundval av andra fö
reteelser. 

Wigforss konstaterade en omfattande betygsglidning i sina tidiga undersökning
ar och ville med standardprovens hjälp försöka minska eller helt undvika denna. 
Denna idé mötte dock hårt motstånd från läroverkslärarna, och även folkskollärarna 
såg pedagogiska fördelar i att en viss betygsglidning skulle få förekomma. Tvek
samheten hos Skolöverstyrelsen beträffande betygsglidningen var också uppenbar. 
Studier om betygsglidningens utbredning visade också att den inte upphört i och 
med standardproven och att inte heller betygsnivån och spridningen påverkats i 
särskilt hög grad. Dahlqvist (1950) och Egidius (1957) fann i sina undersökningar 
att betygsglidning fortfarande förekom. Senare undersökningar bekräftar också att 
betygsglidningen kvarstår.43 

Det faktum att Wigforss' idéer om betygsglidningen har rönt motstånd har både 
tekniska och psykologiska förklaringar. Som redan 1957 års skolberedning konsta
terade (delstudie V) innebar betygssystemet, så länge underbetyg gavs med konse
kvenser för uppflyttning, att lärarna undvek att använda hela skalan, vilket fick till 
följd att medelvärdet steg. Godkändgränsen definierades av lärarna enligt ett absolut 
tänkande och var oförenlig med idén om en väl fungerande relativ betygsskala. Be
tygsglidningen kvarstod emellertid även sedan godkändgränsen slopats. 

Försöken med att informera bort betygsglidningen tycks inte ha haft någon 
större effekt. Både LGY 70 och SÖ (1969) fastslår att betygsglidning ej får före

Nunnally (1967) kap. 1 "Measurement scales" och kap. 2 "Scaling models". 
43Se t ex Wester-Wedman m fl (1988). 
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komma. I de senaste anvisningarna från SÖ (1990 a) är dock kapitulationen inför 
betygsglidningen ett faktum. SÖ har här officiellt sanktionerat förekomsten av 
betygsglidning. Utöver den möjliga betygsglidningen på 0,2 poäng som tidigare 
tillåtits skall nu också hänsyn tas till referensgruppens förändring genom att elever 
slutar. Eftersom man kan anta att de som slutar i regel har lägre betyg blir konse
kvensen, att medelbetyget kommer att höjas för de elever som finns kvar. Slutsat
sen, när det gäller Wigforss' idéer om betygsglidning, blir att de ursprungliga idé
erna gradvis har anpassats till den förändrade verkligheten. 

I de metodiska överväganden som görs i delstudie V uppmärksammas distink
tionen "börat" och "varat" (V, s 6). Denna distinktion är tillämplig på Wigforss' 
idéer om normalfördelning, referensgrupp och betygsglidning. Wigforss' ursprung
liga idéer, som utgick från folkskolan och rådande värderingar i början av 40- talet, 
transformerades till att gälla även när förutsättningarna ändrades. SÖ har haft en de
fensiv roll när det gäller arbetet med betygsanvisningarna. Man har försökt anpassa 
"börat" till "varat." Det finns dock gränser för hur långt denna anpassning kan gå. 
Kapitulationen inför betygsglidningen och de reviderade relativa betygen i LGR 80 
torde markera "smärtgränsen" för en total utradering av de Wigforsska idéerna. 
"Verkligheten", i form av behovet av ett enkelt och billigt urvalsinstrument, torde 
vid det här laget ha tänjt på de ursprungliga idéerna till bristningsgränsen. 

Huruvida SÖ medvetet har varit på defensiven är svårt att uttala sig om utifrån 
delstudie V. Möjligen kan man säga att SÖ gjorde ett vägval, när de bestämde sig 
för att gå försiktigt fram beträffande kontrollen av lärarna och efterlevnaden av be
tygsbestämmelserna. Alternativet hade varit att försöka förstärka kontrollen av de 
ursprungliga idéerna. Detta mäktade SÖ tydligen av olika orsaker inte med. 
Agerandet i början av 70-talet i de olika betygsutredningarna försatte också SÖ i 
en besvärlig situation. Trots uttalade viljeyttringar inom SÖ för att få bort det re
lativa betygssystemet fick man ändå administrera det sönderfallande relativa be
tygssystemet i ytterligare tjugo år. Inom SÖ insåg man rätt snart det relativa be
tygssystemets begränsningar och motsatte sig t ex överförandet av Wigforss' idéer 
till gymnasiet. Härvidlag var dock SÖ underställd de politiska beslutsfattarna, som 
under "jämlikhetens mantel" och för att klara urvalssituationen till högre utbild
ning "våldförde sig" på idéerna. 

Flera forskare har uppmärksammat relationen mellan intention och verklig
het.44 Ovan antyds, när det gäller de ursprungliga idéerna, att dessa gradvis anpas
sats till verkligheten och därigenom urvattnats. Gesser (1985) beskriver obalansen 
mellan idé och verklighet med hjälp av Festingers dissonansteori.45 Teorin inne
bär att företeelser som befinner sig i dissonans (obalans) strävar mot konsonans 
(jämvikt). Överfört till den utveckling som beskrivs i delstudie V innebär det att 
Wigforss' ursprungliga idéer har varit lättare att förändra än den verklighet som 
dessa idéer mötte. De förändringar som Wigforss avsåg beträffande t ex betygsglid
ning och spridning genom olika betygsanvisningar fick svårt att tränga igenom i 
verkligheten. Lösningen på problemet med betygsglidningen - jämvikten - åstad
koms genom att idén efter hand anpassades till verkligheten. 

^Se t ex Richardsson (1978), Gesser (1985) och Lindensjö & Lundgren (1986). 
45 Under avsnittet "Reformer och verklighet" (Gesser, 1985). 
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Urval 

Avhandlingens delstudier visar att urvalsfunktionen till högre studier är den 
primära funktionen av de relativa betygens s k officiella funktioner. Vid urval till 
arbete förefaller skolbetygens urvalsfunktion vara ganska liten, åtminstone vad 
beträffar graderingen hos de relativa betygen. I uppföljningsstudien (delstudie IV) 
konstateras dock att skolbetygen oftast är de enda meriter som finns att tillgå. 
Följaktligen finns skolbetygen ofta med bland ansökningshandlingarna. Som del
studie II visat fyller också skolbetygen andra viktiga funktioner, men kanske inte 
de funktioner som man som arbetssökande hade tänkt sig (se rubrik Dolda funktio
ner). 

För Wigforss var urvalsfunktionen hos betygen viktig. Denna funktion var i 
fokus när han byggde upp det relativa betygssystemet I hans utredningsuppdrag 
ingick att se över urvalsförfarandet från folkskolan till dåvarande realskolan (V, s 
7). Urvalsfunktionen är också viktig i de utredningar som följer under 40-talet och 
blir än viktigare när tillströmningen av elever från folkskolan till läroverken ökar. 
I både skolutredningen och skolkommissionen förutsätts att skolan inte kan un
dandra sig rollen som sorterare (V, s 25). Urvalsfunktionen börjar ifrågasättas i 
och med SÖ: s utredningar i slutet av 60-talet och i början av 70-talet, till att börja 
med vid urvalet till gymnasiet. 

Fortfarande (1991) används dock de relativa betygen vid urvalet mellan grund
skolan och gymnasieskolan. Andelen som kommer in på sitt förstahandsval oav
sett medverkan av graderade betyg har dock ökat undan för undan.46 Under en tio
årsperiod från 1979 till 1989 ökade andelen som kunde erbjudas en gymnasieplats 
från 80 procent till 87 procent. Andra studier visar liknande tendenser. I en SÖ-rap
port som speglar åren 1975-1988 visar det sig att andelen som söker från grund
skolan till gymnasieskolan ökat betydligt, nämligen från 78 procent till cirka 96 
procent. Av dessa 96 procent var det cirka 3,5 procent som ej kunde beredas 
plats.47 Motsvarande siffra mellan gymnasieskolan och högskolan, dvs andelen 
med avgångsbetyg från gymnasieskolan som antogs vid högskolan var vt 1989 
cirka 41 procent.48 

Den expertgrupp som tillsatts av utbildningsdepartementet 1990 konstaterar 
att urvalsproblemet mellan grundskolan och gymnasieskolan är avhängigt av hur 
den nya gymnasieorganisationen kommer att se ut Med färre och bredare ingångar 
till gymnasieskolan tror man att urvalsproblemet mellan grundskolan och 
gymnasieskolan kommer att försvinna. Genom ett friare resursutnyttjande och en 
flexibel gymnasieorganisation bör alla enligt expertgruppen kunna tas emot. 

Även om det verkar vara en stor andel som kommer in på sitt förstahandsval 
är det varje år ett betydande antal elever som inte får sitt förstahandsval tillgodo
sett. För dem innebär urval efter betygspoäng att de "tvingas" till ett andra- eller 
tredjehandsval med eventuellt lägre motivation som följd. De bredare ingångar till 
gymnasieskolan som föreslås av utbildningsdepartementets expertgrupp (1990) 

46Se t ex SÖ (1989 c). 
47SÖ (1989 d). 
48UHÄ-rapport 1989:24. 
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kan temporärt lindra besvikelsen för dessa elever. Kanske blir den dock ännu större 
om ett urval ändå måste göras senare i gymnasieskolan eller vid inträdet till hög
skolan, eftersom man under flera år förespeglats möjligheten om att få förverkliga 
sina ursprungliga intentioner. 

Ett eventuellt avskaffande av de relativa betygen som urvalsinstrument kom
mer förmodligen att styras av både pedagogiska och ekonomiska motiv. Till dess 
att nya urvalsinstrument utvecklats måste ett urval ändå göras för att undvika kaos 
hos avnämarna. Frågan blir hur detta skall göras på ett acceptabelt sätt utan de re
lativa betygen. Redan nu är högskoleprovet ett alternativ till de relativa betygen 
vid urvalet till högskolan. Försök med konstruktion av alternativa urvalsinstru
ment vid urval till yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan har också påbörjats av 
SÖ.49 

Om skolbetygen befrias från sin tidigare urvalsfunktion och om uppgiften att 
sortera förläggs till mottagande skolform eller avnämare som fallet var före 
Wigforss' reformer, måste tillförlitliga urvalsinstrument utvecklas vilket medför 
stora kostnader. Stort intresse för prov och test liknande högskoleprovet har visats 
från avnämare som Karolinska institutet och journalisthögskolorna, som försöker 
utveckla egna antagningsinstrument. Här ses en fara i att vissa prestigeutbild
ningar med stora resurser kommer att kunna klara detta ganska bra, medan andra 
utbildningar kommer att få stora svårigheter med att klara urvalet på ett för de in
trädessökande acceptabelt sätt. 

Betygens roll vid urval till högre studier har motiverats med de relativa bety
gens möjlighet till jämförbarhet via standardprov och centrala prov och med de re
lativa betygens prognosförmåga när det gäller studier.50 Hittills har inte något an
nat urvalsinstrument utvecklats, som kunnat förutsäga studieframgång på ett 
bättre sätt än de relativa betygen. Både den innehållsliga och den prognostiska va-
liditeten stod i centrum vid konstruktionen av standardprov (Wigforss, 1939). Här 
måste dock noteras svårigheter med att enas om vad kriteriet "studieframgång" in
nebär.51 

Sett ur skolans perspektiv verkar det rimligt att anta att även om urvalsfunk
tionen förläggs utanför avlämnande grundskola och förskjuts uppåt i skolsystemet 
kommer man ändå inom skolan att styras i viss riktning. Erfarenheterna av de in
trädesprov som föregick de relativa betygen tyder på detta, liksom betygens av
skaffande på låg- och mellanstadiet. Fast betyg inte sätts på låg- och mellanstadiet 
sker en indirekt styrning, eftersom alla vet att de i slutet av grundskolan ändå är 
beroende av sina betyg vid urvalet till vidare studier. 

Om det införs någon form av betyg som inte skall användas för urval till hög
skolan, kommer eleverna förmodligen att vara rätt ointresserade av graderingen. De 
kommer förmodligen i stället att ganska snart börja intressera sig för innehållet i 
eventuella prov eller tester som skall reglera urvalet i framtiden. Skall man satsa 
på matematik, kemi eller på teknologi? Behövs det för att klara inträdesprovet? I 
vissa ämnen som inte har sin motsvarighet i eventuella prov och tester vid 
övergången blir det förmodligen svårt med motivationen. Dessa frågor torde bli en 

49Netsmar (1990). 
50Se t ex Nordlund (1975). 
^Se t ex Linde (1981) samt Henrysson & Wedman (1982, s 63 ff). 
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realitet för gymnasieskolans ämnesinriktade organisation, om intagningen sker på 
basis av prov och tester hos mottagande skolformer och avnämare. 

En händelse, som ser ut som en tanke är att SÖ:s senaste studiematerial om de 
relativa betygen åtföljs av ett debattinlägg från en lärare, som efter mycket övervä
gande kommit fram till att en betyg, som bygger på flera års observationer under 
flera års tid, förmodligen ändå är att föredra framför ett prov, som på en dag skall 
avgöra om man beviljas inträde.52 Tankegångarna känns igen från den motivering 
som användes av departementschefen i samband med införandet av de relativa bety
gen som urvalsinstrument i stället för de dåvarande inträdesproven.53 

Motivation 

Problemet med denna funktion är olika elevgruppers upplevelser av betygen. 
Skillnader konstateras i delstudierna beträffande motivationsfunktionen på prak
tiska och teoretiska linjer med hänvisning till urvalsfunktionen. Enligt Utbild
ningsdepartementets expertgrupp (1990) är det också ett väsentligt pedagogiskt 
problem att de relativa betygen stöttar självkänslan hos elever med höga betyg, 
medan de låga betygen har en motsatt effekt. Expertgruppen noterar, med hänvis
ning till b land annat delstudierna I och III, påvisbara skillnader mellan teoretiska 
och praktiska linjer härvidlag.54 

För motivationen betyder betygen mer på de teoretiska linjerna. De som får 
bra betyg stimuleras av betygen, medan låga betyg har motsatt effekt. Så länge 
man har e tt betygssystem som bygger på jämförelser mellan elever och så länge 
dessa jämförelser har konsekvenser för elevernas framtid, kommer elever med låga 
betyg alltid att uppleva detta som ett misslyckande. Elever med svårigheter drabbas 
i särskilt hög grad.55 Med det relativa betygssystemet kan man räkna med en för
stärkt effekt av graderingen, eftersom den är kopplad till urvalssituationen. Negati
va upplevelser kan tänkas bli mindre starka om man använder sig av ett graderat 
betygssystem som inte får omedelbara konsekvenser för urvalet. 

Bland de överväganden som Wigforss gjorde vid införandet av de relativa 
betygen fanns också motivationsfunktionen (V, s 27). Att tävla om betyg ansågs 
på Wigforss' tid inte oförenligt med tankar om samarbete. Dessutom hänvisade 
Wigforss till möjligheten av en mer opersonlig form av tävlan i det att man kunde 
tävla mot andra okända klasser om betygsstegen längs "standardskalan." Idén om 
att belöna bra prestationer verkar ha mött störst motstånd under 70-talet i samband 
med den mest intensiva kritiken mot de relativa betygen. I takt med att de sociala 
målsättningarna i allt högre grad gjorde intåg i läroplaner med en ökad betoning på 
samarbete och gemenskap riktades ökad kritik mot det oförenliga i att samtidigt ha 
kvar ett graderat individuellt betygssystem. Bl a Arfwedsson (1977) såg i betygen 
en konkretisering av dessa motsättningar. 

52Betygsättning i gymnasieskolan. Ett studiedagsmaterial/servicematerial. S 90:1. 
Skolöverstyrelsen ( SÖ, 1990 a, s 24-32). 
5^Statsutskottets utlåtande Nr 138/1939 s 12 ff. 
54Resultaten i delstudie I och III stö ds bl a av resultaten i Axelsson & Wallin (1984) 
samt Axelsson (1989). 
55Emanuelsson (1983). 
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I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet förefaller klimatet för belöning av 
prestationer ha förändrats kanske delvis på grund av en krympande ekonomi. Före
tagsekonomiska principer har fått ökat inslag inom den offentliga sektorn för att 
effektivisera verksamheten (se t ex SÖ, 1990 a). Individuell löneseättning som gör 
det möjligt att belöna bra prestationer har blivit allt vanligare. Huruvida man kan 
överföra detta resonemang till att gälla belöning via graderade betyg kan vara tvek
samt. En hypotes är att "tidsandan", liksom den vid Wigforss' konstruktion av de 
relativa betygen stöttade en gradering, nu också stöttar en graderad betygsättning, 
dock inte i den tidigare relativa formen. 

Innehållet i betygen (Information) 

Avhandlingens delstudier behandlar informationen till elever, lärare och arbets
givare. Huvudintrycket är att de relativa betygen har ett ganska litet, i betydelsen 
väl avgränsat, informationsvärde, och att man från skolans och avnämarnas sida 
tycks vara någolunda överens om vad betygen står för respektive inte står för. 
Betygen speglar huvudsakligen förmåga att tillgodogöra sig teoretiskt stoff och 
innefattar i huvudsak inte en bedömning av personlighetsegenskaper. 

Även om eleverna ibland har vaga föreställningar om på vilka grunder betygen 
sätts, förefaller kriterierna för betygsättningen ändå vara relativt samstämmiga 
mellan lärare och elever. Eleverna kan ganska väl ange vilket betyg de kommer att 
få, samtidigt som dessa betyg också relativt väl överensstämmer med vad man 
som elev tycker att man borde få. Detta gäller både på teoretiska och praktiska 
linjer (III, s 12 ff). Eleverna tycks tämligen väl ha internaliserat kriterierna för 
bedömningen, vilket dock inte innebär att eleverna tycker att det relativa betygs
systemet är bra och rättvist. 

Delstudierna I och III pekar på vissa skillnader mellan praktiska och teoretiska 
linjer. På de praktiska linjerna ger betygen inte upphov till lika mycket spekula
tioner som på de teoretiska linjerna. Betygen på de teoretiska linjerna kan oftare 
"psykologiseras" med hänvisning till relationer med läraren, inställsamhet och 
"fjäsk." 

Eleverna, föräldrarna och lärarna torde vara mer benägna att godta ett betygssys
tem som anger vad betygen står för eller inte står för. I ett sådant betygssystem 
kan eleverna förmodligen tåla jämförelser bättre än i ett jämförande system där 
man inte vet vad betygen innebär. Liknande åsikter har också framförts av elev
organisationerna i samband med diskussionen om de individrelaterade samtalen 
med föräldrarna. I samband med BU 73 uttrycktes farhågor för en mera dold betyg
sättning, som inte blir mindre stämplande än en öppen utan snarare tvärtom. De 
kvalitéer som enligt både lärare och elever kan bli föremål för bedömning, torde 
mera gå i riktning mot "kunskaper och färdigheter" än en bedömning av mer eller 
mindre diffusa personlighetsegenskaper. 

Innehållet i betygen har framför allt intresserat avnämarna, som kritiserat de re
lativa betygen med motiveringen att de inte mäter den innehållsliga dimensionen 
på ett acceptabelt sätt. Krav på en godkänd acceptabel miniminivå för kunskaper 
och färdigheter har gång på gång rests, liksom på att den totala bedömningen i 
skolan även borde innefatta personlighetsbedömningar (se Avnämarna och skolan). 

Det kan tyckas en aning oklart med vilken ny kunskap på området som ex
pertgruppen (Utbildningsdepartementet, 1990) föreslår att t ex initiativförmåga, 
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kreativitet och samarbetsförmåga skall kunna vägas in i ett eventuellt nytt målre-
laterat betygssystem. Även om de inte tänkt sig att betygen skall användas som 
urvalsinstrument, torde dessa betyg lätt kunna komma att uppfattas som mer 
stämplande än de tidigare relativa betygen. Expertgruppens påstående om att per
sonlighetsegenskaper även bedöms i det nuvarande betygssystemet är inte motive
ring nog. Inte heller att de sociala färdigheterna betonas i läroplanerna. Den fråga 
som måste ställas inför förslaget är hur elever, lärare och föräldrar kommer att 
uppfatta de nya signalerna för bedömning. Om man får tro de synpunkter som, i 
avhandlingens delstudier kommit till uttryck hos elever, lärare och föräldrar, synes 
det tveksamt om de kommer att acceptera de nya tankegångarna. 

Innehållet i betygen var centralt för Wigforss och hans efterföljare. I samband 
med de grundliga arbeten som Wigforss utförde, framgår att han ville göra en bo
skillnad mellan kunskaper och färdigheter å ena sidan och personlighetsegenskaper 
å andra sidan. Kunskaper och färdigheter skulle hållas så rena som möjligt från 
övriga kriterier. 

Wigforss' ambition vid konstruktionen av standardprov (Wigforss, 1939) var 
att utarbeta prov som både kunde rangordna eleverna samtidigt som de hade ett 
relevant innehåll. I Wigforss' ambitioner fanns en koppling till innehållet med ut
gångspunkt i kursplanerna i ämnena matematik och svenska. Att Wigforss i sina 
grundantaganden verkligen var införstådd med innehållets vikt, bekräftas av de ma
tematiker, som på senare tid "upptäckt" Wigforss' tidiga standardprov i räkning.56 

Proven betecknas som "geniala för sin tid", i det att Wigforss kunnat förena tan
ken om rangordning med ett innehållsligt och diagnostiskt tänkande. 

En vanlig kritik som kan riktas mot de relativa betygen, liksom mot målrela-
terade betyg, är att de "tvingar" till en ytinriktad inlärning i form av detalj- och 
faktakunskaper och att läraren enbart sätter betyg på kunskaper som är lätta att 
mäta. I en licentiatavhandling, (Mattsson, 1989), som bl a redovisar innehållet i 
olika prov som ges i skolan nyanseras denna syn. Klart är emellertid att en stor del 
av betygsunderlaget fortfarande består av prov av olika slag, men när det gäller in
nehållet visar resultaten att i takt med att svårighetsgraden på olika uppgifter efter 
hand stiger genom årskurserna, kommer också innehållet i proven att spegla mo
ment av högre kognitiv karaktär som kräver t ex analytiskt tänkande. 

Avnämarna och skolan 

Delstudierna II och IV och V speglar avnämarperspektivet beträffande synen på de 
relativa betygens funktioner. Under rubriken Innehållet i betygen gjordes en 
uppdelning på kunskaper och färdigheter samt personlighetsbedömningar. Denna 
indelningsgrund är också relevant för avnämarnas synpunkter på betygen. 

I delstudie V vi sar genomgången av avnämarnas remissvar att SAF inte var 
speciellt aktivt under skedet för införandet av det relativa betygssystemet i 
folkskolan. Det är först i och med de relativa betygens införande i enhetsskolan 
och grundskolan i slutet av 50-talet och under 60-talet i gymnasieskolan, som ak
tiviteten ökar. 

56Se t ex Unenge (1984) och Johansson (1984). Två artiklar i matematiktidskriften 
Nämnaren. 
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I och med BU 73 ökar SAF sin aktivitet när det gäller synpunkterna på innehållet 
i skolans betyg. De tidigare arbetsgivarundersökningarna5 ' samt SAF:s remissvar 
har gett vid handen att det relativa betygssystemtet inte accepterats bland arbets
givarna. I samband med den idéskiss som SAF utarbetade i anslutning till BU 73 
(V, s 74), ger man klara signaler som kan uppfattas som förarbeten till de modul-
baserade betygen som, i och med ÖGY-utredningen och påföljande proposition, in
fördes på de de treåriga praktiska försökslinjerna i gymnasieskolan. Preciseringen 
av målen inom varje modul är ganska detaljerad och godkända moduler kan bi lda 
individuella profiler, som kan avläsas av företagen. 

Som framgått tidigare kan det synas naturligt att SAF:s idéer fått fotfäste fram
för allt på de praktiska linjerna. Betygen på dessa linjer har införts på avnämarnas 
villkor och utan större diskussioner, vilket kan anses betänkligt då en uppenbar 
risk föreligger för att eventuella förändringar i det övriga skolväsendet mot ett mål-
relaterat betygssystem kommer att utgå från detta modulsystem.58 Här bör noga 
beaktas de utvärderingar som ämnesexperter59 och länsskolnämnder60 genomfört 
och där inte enbart positiva effekter framkommit. Modulernas hårt styrande inver
kan på undervisningen, problem med att fastställa kriteriegränsen godkänd samt 
modulernas användning vid urval till högre utbildning kan nämnas som exempel 
på problem som behöver diskuteras. 

Vid en jämförelse av betygssystemen på de praktiska och teoretiska linjerna 
måste beaktas att de praktiska linjerna har en annan tradition när det gäller bedöm
ningar. Nilsson (1981)61 beskriver i sin avhandling bl a hur tänkesätten inom 
yrkesutbildningen har påverkats av utländska strömningar, framför allt från USA. 
Enligt Nilsson (a. a. s 294) spreds idéerna från USA till arbetsledare och yrkeslä
rare under 50- och 60-talen bl a genom olika former av kurser i SAF:s regi (s k 
ALI-RATI-kurser), där det s k TWI-systemet lanserades och kom att introducera 
utbildningsteknologiska tankegångar under 60-talet och i böljan av 70-talet. TWI-
systemet (Training Within Industry) utformades under andra världskriget i USA 
med avsikten att på kortast möjliga tid utbilda arbetare för krigsindustrin. Syste
met bygger på att de aktuella arbetsuppgifterna är analyserade och preciserade i 
små delar. För varje del utarbetas detaljerade arbetsinstruktioner. Med denna bak
grund kan man förstå att "jorden var plöjd" för införandet av modulsystemet på de 
treåriga praktiska försökslinjerna. 

I delstudie II och IV påvisas en tendens hos avnämarna att vilja se till infor
mella meriter som personlighetsfaktorer vid anställningar. Formella meriter, t ex 
skolbetyg, anger enligt arbetsgivarna den grundläggande kompetensen som är av 
betydelse vid grovurvalet. I det avgörande urvalet, som ofta sker på grundval av in
tervju eller vanligt samtal, bestämmer arbetsgivarna vilka personer de slutligen 
vill ha. Det kan här noteras att det inte förefaller vara några större skillnader mel
lan arbetsgivare inom offentlig och privat verksamhet. 

5^Se fotnot 29 och 30. 
58Se Andrén m fl (1989) samt Utbildningsdepartementet (1990). 
59Se t ex SÖ (1989 b). Försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer. Ämnes-
experternas skolbesök. SÖ R 89:42. Skolöverstyrelsen. 
6^Se t ex Frykholm & Lundberg (19 90). 
^Nilsson (1981). 
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I delstudie IV anser de arbetssökande att personligt besök, kontakter via kamrater 
och anhöriga är viktiga faktorer för att erhålla arbete. "Gåpåaranda eller att sälja sig 
själv" är ett måste. De arbetssökande har också relativt stor tilltro till intervjun 
och det personliga samtalet som metoder för ett avgörande när man söker arbete. 

Intervjun sätts i högsätet bland avnämarna. Delstudie II och IV ger dock upp
hov till vissa betänkligheter sett ur elevens eller den anställdes perspektiv. Arbets
givarna uppger sig kunna "se vad personen går för," "komma bakom ytan" och "få 
grepp om personen" (II, s 20). Intervjun gynnar förmodligen utåtriktade och väl
taliga personer, medan blyga och tysta personer missgynnas. Arvey (1979) anför 
betänkligheter mot intervjuns ökade betydelse, bl a därför att intervjun diskrimine
rar kvinnor, färgade och handikappade. 

Som intervjusituationerna beskrivs både av arbetsgivarna (II) och av arbetsta
gare (IV) krävs ett stort kurage av de intervjuade, som i många fall har ett stort an
tal personer omkring sig vid intervjuerna. Innehållet i intervjuerna kategoriseras 
enligt de arbetssökandes utsagor i delstudie IV. Huvudintrycket är att de frågor man 
ställs inför i rätt stor utsträckning har att göra med kontroll av den enskilde även 
om informationskomponenten från arbetsgivaren till den blivande anställde också 
finns med (IV, s 32 ff). 

Arbetsgivarna vill kontrollera den sökandes bakgrund och attityder till arbetet. 
De vill också kontrollera om arbetssökande har problem med boende, fritid m m. I 
några anställningsintervjuer uppges också att den arbetssökande testas genom att i 
intervjusituationen utsättas för provokationer av olika slag. Intervjusituationen 
framstår då som en testsituation. 

Kontrollfunktionen hos intervjun eller det personliga samtalet verifieras också 
av de intervjuade arbetsgivarna i delstudie II. Arbetsgivarna kontrollerar de eventu
ella luckor som inte täcks av t ex skolbetyg i meritförteckningar och ställer frågor 
kring referenser. Sammantaget verkar det som om intervjun har en stor kontroll
funktion och att det finns vissa risker för den arbetssökandes integritet. Mot bak
grund av dessa iakttagelser kan det tyckas något förvånande att, vid diskussion om 
nya urvalsmetoder, intervju allt oftare tycks ingå i de förslag som nämns som al
ternativ till betyg även vid urval till utbildning. En grundlig analys av anställ
ningsintervjuns för- och nackdelar vore kanske på sin plats. 

Avnämarnas intresse för ordnings- och uppförandebetygen (delstudie V) liksom 
intresset för informationen i militärbetygen (delstudie II) förstärker också påståen
det att kontrollen är viktig för avnämarna. I debatten kring ordnings- och uppföran
debetygen på 50- och 60-talen fördes en diskussion om huruvida skolan skulle 
göra dessa bedömningar. I samband med 1957 års skolberedning visade Rydberg 
(1961) att arbetsgivarna var intresserade av personlighetsfaktorer och ordnings- och 
uppförandebetyg. Man ville ha differentierade ordnings- och uppförandebetyg plus 
att skolan skulle komplettera betygen med ytterligare bedömningar av personlig
hetsfaktorer. Detta gav anledning för 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) att 
ifrågasätta tillförlitligheten av personlighetsbedömningar (s 595). 

Relationen mellan skolan och avnämarna fokuserades i den socialdemokratiska 
promemoria som bildade underlag för de utredningar om betygen som Skolöversty
relsen inledde i början av 1970-talet. 
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I denna promemoria hävdas det att det finns en uppenbar styrningsrisk om man 
från skolans sida underlåter att ge tillräcklig information till avnämarna:62 

"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 intag
nings- och antagningsproceduren. Om de urvalsinstrument som används i dessa 
sammanhang indirekt kommer att påverka skolans arbete, kan effekterna av så
dana anordningar utanför skolans kontroll bli mer negativa än den nuvarande 
betygsättningen. " (a. a. s. 3) 

Som delstudierna II, IV och V visar torde också utvecklingen ha gått i denna rikt
ning. I och med ordnings- och uppförandebetygens avskaffande och de relativa be
tygens inriktning på att i huvudsak bedöma kunskaper och färdigheter, syns det na
turligt att arbetsgivarna utvecklar egna "instrument" för att bedöma personlighets
faktorer. 

Här förefaller det vara en diskrepans mellan delstudie II och de svar som SAF 
som officiell arbetsgivarorganisation ger uttryck för i delstudie V. SAF har i sina 
remissvar hela tiden uttryckt att skolan också skall bedöma personligheten. SAF:s 
syften med detta kan man bara spekulera över. Om de intentioner som SAF pläde
rar för kommer att uppfyllas, torde det knappast innebära att arbetsgivarna själva 
avstår från en kontroll av personligheten vid urvalet till olika arbeten. Möjligen 
skulle skolans eventuella bedömning av dessa personlighetsegenskaper legitimera 
det urvalsförfarande till arbete som redan i dag tillämpas av de olika avnämarna. 

Enligt vissa teorier kan sambandet mellan skolan och avnämarna närmast be
skrivas och förstås som en kamp om ett utökat territorium.63 I anslutning till 
dessa teorier kan det sägas att vissa idéer från avnämargrupper, t ex SAF, tycks ha 
fått fotfäste i slutet av 80-talet när det gäller betygen och betygsdebatten i skolan. 
Här kan S AF: s nyss nämnda idéskiss och införandet av modulbaserad betygsätt
ning tjäna som exempel. SAF skisserade också idéer för tillvägagångssätt och 
innehål i de "kvartssamtal" som ersatte betygen på låg- och mellanstadiet och nu 
kompletterar betygsättningen på högstadiet. I remissvaret på BU 73 säger SAF 
följande om kvartssamtalen: 

"Före mötet har alla parter gjort en skriftlig bedömning av elevens kunskap, 
intresse, arbetsvillighet mm i vissa ämnen. Sedan jämför man de olika upp
fattningarna och diskuterar de ev. skillnaderna i förväntningar och prestationer 
samt vad som kan göras för att åstadkomma en förbättring." (a. a. s 2) 

Som framgått av delstudie V har dock dessa kvartssamtal inneburit vissa problem 
för både lärare, elever och föräldrar. Oklarheter har uppstått kring både innehållet 
och tillvägagångssättet. Det tycks inte ha varit helt oproblematiskt att införa 

62Ett uppdrag till skolöverstyrelsen om utredning av behovet av betyg samt betygsätt
ningens effekter, funktioner och form. PM. Utbildningsdepartementet. 1969. 
63Se t ex Callewaert & Nilsson (1977) och Broady (1985) som behandlar Bourdieus 
teorier kring det kulturella kapitalet. 
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kvartssamtal i skolan, efter modell från näringslivet. Lärare, elever och föräldrar 
har upplevt stor osäkerhet kring dessa samtal. Risken för missuppfattningar mel
lan skolan och hemmet är uppenbar.64 

Att jämförelsen skola och näringsliv diskuteras och fortfarande är aktuell visar 
en utredning som SÖ låtit genomföra om skolans produktivitet 1990.65 I denna 
rapport har forskare66 fått belysa begreppen produktivitet, kvalitet och effektivitet 
bl a i företagsekonomiska termer. I inledningen konstateras: 

"Krav på effektivisering har lett till att begrepp och metoder från det privata nä
ringslivet inbland alltför oförmedlat och okritiskt appliceras på en offentlig 
verksamhet(a. a. s 5) 

Utgångspunkten för att avgöra om alternativen till de traditionella jämförande be
tygen är gångbara, bör vara att de nya formerna för bedömning och urval inte är 
behäftade med svagheter som kommer att missgynna eleverna ännu mer än vad de 
traditionella relativa betygen gör. Det skolan redan inlemmat i bedömningssyste
met i form av moduler och kvartssamtal efter förebilder från näringslivet tycks ha 
inneburit flera problem.67 

Dolda funktioner 

Även om projektet "Betyg och bedömningar i skolan" utgick från de officiella 
funktionerna hos betygen har de olika delstudierna kommit att beröra även andra 
funktioner. Eftersom det tycks som om dessa s k officiella funktioner en efter en 
har fallit eller är på väg att falla som motivering till att ha kvar de relativa bety
gen, och en övergång till en annan typ av betyg synes stå för dörren, borde även 
andra funktioner lyftas fram. I analogi med att man när det gäller läroplaner kan 
tala om dolda funktioner68, kan också pekas på vissa dolda, icke-officiella funktio
ner hos betygen. 

Före Wigforss' förslag om att skolbetygen skulle ersätta de tidigare inträdes
proven som urvalsinstrument hade legitimiteten hos inträdesproven ifrågasatts 
under lång tid. Wigforss' insatser kan betraktas som ett försök att via skolbetygen 
skapa ett nytt urvalsinstrument som kunde uppfattas som mera rättvist och som 
bättre kunde legitimera fördelningen på olika positioner i samhället. Om man 
kämpade i skolan för att få bra betyg skulle detta också betala sig genom högre 
studier och högre positioner i samhället. Betygen sågs också som en möjlighet för 
obemedlade och studiebegåvade att via sina betyg förändra sin position. Tankar 
fanns om att betygen kunde bidra till en utjämning av olika socialgruppers 
möjligheter till högre studier och därav följande högre befattningar. Tilltron till 
urvalsdemokratin förefaller vid tidpunkten för de relativa betygens tillkomst tämli

64Se t ex Ellmin (1988). 
6^Skolans produktivitet, kvalitet och effektivitet. R 90:12 (SÖ,1990 b). 
66Christoffersson , A ndersson , Larsson , Torper & Hallerström. 
67Se t ex s 49 ang. utvärdering av m odulsystemet Frykholm m fl (1990), SÖ (1989 b) 
samt fotnot 64 beträffande kvartssamtalen. 
68Broady (1981). 
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gen stor.69 Enligt Bengtsson och Härnqvist (1972) , kan man i den svenska ut
bildningspolitiken tala om "avsedda urvalsmekanismer" och "icke avsedda urvals
mekanismer". Skolbetygen som mått på studieförutsättningar i Wigforss' "tapp
ning", kan uppfattas tillhöra de avsedda urvalsmekanismerna, medan makt och 
penningprivilegier, jämte regionala och könsmässiga faktorer kan räknas till det 
icke avsedda urvalet. 

Enstaka undersökningar redan under 40- och 50-talen visade emellertid att skol
betyg och social bakgrund samvarierade i hög grad.70 Under 60-talet fortsatte kri
tiken angående betygens interaktion med social bakgrund. Barn ur socialgrupp 1 
och 2 erhöll enligt undersökningar en förhållandevis högre andel av de högre bety
gen än socialgrupp 3, medan det omvända gällde för de lägre betygen. 

Enligt Bengtsson och Härnqvist (1972) bestämmer socialgruppstillhörighet 
till stor del vilken utbildning man väljer efter grundskolan och gymnasiet. Calle-
waert och Nilsson (1977) visar också på sambandet mellan betyg och socialgrupp. 
Man har konstanthållit betygsgraderna för socialgrupperna 1,2 och 3 och visar på, 
att vid lika betyg slår socialgruppstillhörighet igenom , mest markant på de lägre 
betygen. Dessutom anser forskarna att betygen är ett tämligen dåligt mått på intel
lektuell förmåga, eftersom elever från högre socialgrupper får i genomsnitt högre 
betyg än elever från lägre social- och utbildningsgrupper vid konstanthållande av 
den intellektuella förmågan. Senare studier bekräftar också skevheten i betygens 
sam variation med socialgrupp.71 

Beträffande betygens samvariation med kön genomförs också studier som bi
drar till att belasta (minska) legitimiteten hos betygen. Redan Trankell i Elmgren 
m fl (1959) pekade på att flickorna i genomsnitt fick högre betyg än pojkarna, när 
han undersökte folkskolebetygens roll som prognosinstrument till läroverket. 
Samma tendenser återfinner Callewaert & Nilsson (1981) på högstadiet. Flickorna 
har högre medelbetyg, vilket författarna tolkar som att betygen mäter förmåga att 
reproducera legitima kunskaper. Flickor gör detta i högre utsträckning än pojkar, 
enligt Callewaert & Nilsson. De anser att flickorna är tillräckligt motiverade för 
att dra nytta av lektionerna och därigenom skaffa sig bra betyg (a. a. s 88 ff.). 
Senare studier visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor kvarstår även högre 
upp i skolsystemet. I Wester-Wedmans m fl studie (1988) påvisas könsskillnader i 
olika ämnen och på olika linjer i gymnasieskolan. Interaktionen mellan kön, soci
algrupp och skolprestationer belyses i ett flertal studier, bl a av Svensson (1971) 
och i en kunskapsöversikt av Wernersson (1988). 

Kritikerna av de relativa betygen (t ex Bowles & Gintis, 1976) hävdar att bety
gen bidrar till att legitimera olikheterna och att denna illusion kan undanröjas om 
betygen avskaffas. Fritzell (1987) beskriver sambandet mellan begreppen legitimi
tet och effektivitet. Han anser att ju sämre effektiviteten hos ett system är, desto 
större belastning läggs på legitimiteten. Överfört till det relativa betygssystemets 
sätt att fungera innebär det att betygssystemet inte tål obegränsad belastning. Den 
sammantagna kritiken mot de relativa betygen torde ha nått eller passerat den kri
tiska punkten för att kunna upprätthålla legitimiteten. 

t ex Richardsson (1978) och Isling (1980). 
70Se t ex Boalt (1947) och Trankell ( i Elmgren m fl, 1959). 
71Se t ex Andersson m fl (1980), Amman & Jönsson (1983,1986), Kim (1983) och 
Härnqvist m fl (1980). 
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Att finna ett urvalssystem som inte medför nackdelar för vissa grupper torde vara 
en utopi. Det man kan göra som forskare så länge ett urval måste ske är att för
söka göra effekterna av rådande urvalssystem så synliga som möjligt. Att synlig-
göra dem tar tid. Om nya urvalsinstrument införs upptäcks inte deras nackdelar till 
fullo förrän efter många års användning. På denna punkt kan man utifrån denna 
avhandling ha sina farhågor om att "synligheten" kommer att minska. Utveckling
en från en betoning av formella meriter, i vilka skolbetygen ingår, mot ett ökat 
inslag av informella meriter, som kan komma att bestämmas av avnämarna, tycks 
tämligen klar, framför allt vid övergången från skola till arbetsliv, men också i 
allt större utsträckning när det gäller urvalet till högre utbildning. 

De relativa betygen är inte i sig orsak till den sociala snedfördelningen liksom 
inget annat enskilt urvalsinstrument heller kommer att vara det. Bengtsson och 
Härnqvist (I Nordenstam m fl , 1972) redovisar tre teorier om varför man inom 
olika socialgrupper inte har samma möjligheter att välja utbildningsväg. Samman
fattningsvis innebär de följande (s 222): 

1. Utbildningsteorin; det är genom utbudet på utbildningstillfällen som man 
gör framsteg. 

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

3. En s k strukturell teori; centrala sociala och ekonomiska förhållanden änd
ras och därmed inkomst- och statusförhållanden, för att skapa förutsättning
ar för likheten i chanser. 

De olika teorierna belyser komplexiteten i orsakerna till den sociala snedfördel
ningen. Skolbetygens roll, liksom varje annat enskilt urvalsinstruments roll, 
innefattas endast till en del av den första teorin. Att enbart via utbildningssystemet 
kunna förändra den sociala snedfördelningen torde vara en utopi. En genomgripande 
förändring fordrar insatser även enligt teori nummer två och tre. 

Att man enligt förslaget från utbildningsdepartementets expertgrupp låter alla 
välja önskad linje i gymnasieskolan kan i det kortsiktiga perspektivet te sig som 
en öppning. Urvalet kommer dock att ske längre fram i skolsystemet och blir där
med endast fördröjt. Även om e leverna får välja "fritt" kommer den sociala bak
grunden att slå igenom i slutfasen. 

Betygen anknyter förutom till begrep pet legitimering också till frågor som be
rör kontroll och styrning. Betygen kan uppfattas som en del i det större begreppet 
utvärdering, som också innefattar en kontrollerande funktion. 

I styrningspropositionen72 föreslås att de enskilda skolorna skall få större 
möjligheter till profilering. Profileringen avser dock inte basfärdigheter. Dessa 
skall inte gå att "profilera bort." I en bilaga till långtidsutredningen7^ är profile
ring och individualisering nyckelord. Författarna pekar på möjligheterna att göra 
utbildningar årskurslösa genom att erbjuda arbete inom en modul under varierande 
tid (a. a. s 57). 

72Proposition 1988/89:4. 
^Bilaga till långtidsutredningen ( LU 90) "Utbildning för 2000-talet" av Andrén m fl 
(1989). 
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Wallin (1989) beskriver övergången från regelstyrning till målstyrning i ett mer 
och mer decentraliserat utbildningssystem. Utvecklingen har enligt Wallin in
neburit en ökad betoning på kontroll:74 

"Den ökade betoningen på kontroll inom skolan skall i sammanhanget knytas 
till två förhållanden. Det ena är 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 också på tendensen 
att centrala styrningsproblem i och med decentraliseringen flyttas ut till den lokala 
nivån. De relativa betygen har i detta sammanhang fungerat som en möjlighet att 
jämföra prestationer i olika skolor över hela landet. Via statistik har man kunnat 
kontrollera prestationerna på standardprov och centrala prov. 

Jämförbarheten mellan skolor kan dock upprätthållas på andra sätt än via be
tyg. Om jämförbarheten via någon form av betyg "offras" för den lokala friheten, 
kan kontrollen av likvärdig utbildningsstandard upprätthållas t ex via en jämföran
de återkommande standardmätning liknande de tester som nyss genomförts inom 
NU-projektet. Testet har på försök genomförts i årskurserna 2 och 5 i grundsko
lan. Testen är målrelaterade och kan användas för att mäta måluppfyllelse. Inom 
hela detta program tänker man sig att betygen skall utgöra en liten del. Bland övri
ga komponenter inom NU-projektet nämns datauppgifter om fysisk och psykisk 
hälsa, offentlig statistik via SCB, databaser över elevers sociala bakgrund samt 
forsknings- och utvecklingsarbeten av olika slag.75 

Frågan om kontroll aktualiseras också på individnivå. Wigforss insåg att, för 
att de relativa betygen skulle fungera enligt intentionerna, var frågan om kontroll 
av betygsättningen viktig (V, s 10). Lärarna kände sig kontrollerade via de relativa 
betygens statistiska uppföljningar och SÖ:s agerande verifierar att frågan om kon
troll var mycket känslig. För att i någon mån dämpa farhågorna om kontroll av lä
rarna via de relativa betygen, agerade SÖ för "frivillighet" när det gällde standard
proven och "så lite väsen som möjligt" i frågor om den relativa betygsättningen. 

I delstudierna II och IV, som speglar arbetsgivarnas syn på skolbetygens roll, 
är kontrollfunktionen tydlig (se avsnittet Avnämarna och skolan). I delstudie II 
konstateras att betygen, förutom att visa att man har grundläggande kompetens 
("körkortsfunktionen"), också visar att "man varit under uppsikt av skolsystemet". 
Detta betyder att betygen "täcker luckor i meritförteckningen", som utan skolbetyg 
skulle ha gett upphov till spekulationer och ytterligare kontroll från arbetsgivarens 
sida. Skolbetyg blir i detta fall ett bevis på att "man inte gjort nåt värre," t ex 
"suttit inne," varit arbetslös mm. 

Delstudie III visar hur den enskilde eleven kontrolleras i klassrummet. Det som 
både motståndare och anhängare av de relativa betygen kan enas om är att betygen 
kan tvinga eleverna till ett beroendeförhållande. Som elev kanske man håller till
baka kritik, fjäskar m m för att inte påverka läraren negativt inför betygsättningen. 

74Se Skolan och utvärderingen. F em professorer tar ordet. Kapitlet "Nationell utvärde
ring, kontroll och legitimitet av Erik Wall in (Dahllöf mfl., 1989). 
75Se t ex SÖ (1990 b, s 77-78) och Wedman (1987). 
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Någon lärare nämner också att betygen kan användas som "en klo att sätta i 
eleven" när det behövs. I samband med debatten om ordnings- och uppförandebety
gen framkom i delstudie V att dessa betyg användes i disciplinerande syfte. I och 
med att dessa betyg avskaffades kan det ligga nära till hands att anta, att de ordi
narie betygen ibland kan användas i samma syfte, som "piska eller morot".76 

Relativa betyg eller målrelaterade betyg? 

I stort sett har debatten om relativa eller målrelaterade betyg pågått sedan Wigforss 
började sina utredningar i slutet av 1930-talet Denna debatt syns evig.77 Argu
menten för och emot har ventilerats i många utredningar. Diskussionen kan föras 
på flera plan. 

Som framgått av delstudie V handlar diskussionen om relativa eller målrelate
rade betyg delvis om den teoretiska diskussionen mellan norm- eller kriterierelate-
rade mätningar (V, s 39), där teorin kring normrelaterade mätningar utvecklades re
lativt tidigt. En vanlig missuppfattning när de gäller de relativa betygen får repre
senteras av SÖ:s uttalande (1971):78 

"En renodling av den relativa principen får som yttersta konsekvens att utvärde
ringen är- eller åtminstone kan vara- oberoende av de mål som man uppställt 
för undervisningen " (a. a. s 16) 

Om man beaktar hur Wigforss och de som fortsatte arbetet med konstruktionen av 
standardproven (t ex Husén m fl , 1956) gick till väga, kan man hävda att detta 
påstående är ytterst tveksamt. Att Wigforss, vid konstruktionen av de tidigaste 
standardproven även såg till innehållet får nog anses tämligen klart,7^ Även hans 
efterföljare tycks ha haft denna ambition.80 

Orsakerna till att SÖ och många med dem (bl a SAF) uttryckt denna kritik kan 
bero på en feltolkning eller en övertolkning av testteorin. Denna kritik har 
nämligen tagit fasta på de relativa betygens förmåga att differentiera och har därvid 
utelämnat den innehållsliga kopplingen. 

76Jfr vänsterpartiets åsikter under rubriken "Politiska grupperingar oc h högre utbild
ning" (s 33). 
77Jfr Den eviga betygsfrågan (Wedman, 1983). 
78SÖ:s rapport Betygsät tning i grundskola och gymnasieskola (1971, s 16). 
7^Se t ex Johansson (1984, s 15-19) och Wigforss (1939). 
80Se Husén m fl (1956) samt Utbildningsdepartementet (1990) i ett uttalande om 
dagens standardprov av Lennart L inell. 
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Differentieringen är enligt Lord & Novick (1968) underordnad den innehållsliga 
aspekten:81 

"In the case of achievement tests, particularly, the selection and validation of 
items is based largely on a judgement of how adequately the set of ite ms spans 
the domain of interest. The test constructor then uses item statistics primarily 
to eliminate bad items or to choose the best item from a group of items which 
he presumes to measure some particular aspect of the domain of interest." 
(a. a. s 350) 

Antagandet om individuella differenser och förmågan att differentiera bedöms av 
Wedman m fl (1981)82 som en tilläggskvalifikation som normrelaterade mätning
ar har i förhållande till de kriterierelaterade mätningarna. Vid provkonstruktionen är 
alltid differentieringsförmågan underordnad kravet på ett givet innehåll. I princip 
menar Wedman m fl (1981) att ingen större skillnad föreligger: 

"Rent principiellt finns ingen skillnad dem emellan; både CRT 83 och NRT84 

kan ge underlag för såväl "absoluta" och "relativa" tolkningar. Skillnaden finns 
i stället främst att söka i vilket innehåll som provet vanligen avser återspegla i 
relation till hur denna information skall utnyttjas." (a. a. s 38) 

Författarna konstaterar att vid användningen av kriterierelaterade prov, t ex i sam
band med beslut om eleverna har minimikompetens i ett visst ämne, ställs vanli
gen höga krav på målprecisering, medan de normrelaterade proven återspeglar ett 
bredare innehåll med lägre krav på målprecisering. Att döma av detta tycks ingen 
artskillnad föreligga utan närmast en gradskillnad om man ser till förmågan att 
precisera mål. Skillnaden ligger främst i att de normrelaterade proven också har 
tilläggskvalifikationen att differentiera, som tycks vila på en ganska solid veten
skaplig grund. 

Skillnaden mellan relativa betyg och målrelaterade betyg kan också ses i ljuset 
av mer övergripande företeelser t ex hur synen på utvärdering har förändrats och i 
ljuset av internationella förhållanden på betygsområdet. Under 70-talet förändrades 
synen på utvärdering från att ha varit knuten till att utvärdera individer till att ut
värdera system där processen kom att stå i centrum. MUT-utredningen, som be
skrivs i delstudie V, kan illustrera detta förhållande. Inom denna utredning ingick 
bl a försök att precisera kravnivåer för olika betygssteg i en flergradig målrelaterad 
betygsskala. Att precisera ämnesmål gick relativt bra i ämnen som matematik och 
naturvetenskapliga ämnen, medan svårigheterna var mera markerade inom SO-
ämnen och språk. Arbetet var också tids- och resurskrävande. 

81 Lord & Novick (1968). 
82 Se Wedman m fl (1981). 
83Kriterierelaterade prov (test). 
^Normrelaterade prov (test). 
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I en PM85 ( Isling ,1972), kritiserades den första SÖ-utredningens förslag om en 
målrelaterad betygsättning. Isling pekade på riskerna med en alltför preciserad mål-
relaterad betygsättning. Riskerade bestod enligt Isling i att få en hårt provstyrd 
skola, vilket skulle strida mot de övergripande målen för grundskolan. Dessutom 
skulle förslaget ställa SÖ i en omöjlig situation, som inte ekonomiskt eller perso
nellt kunde hanteras. Isling konstaterade: "Redan fastläggandet av en miniminivå 
torde i de flesta ämnen vara en omöjlighet." 86 

Tilltron till utbildningsteknologin avtog också efter hand och 1975 lades MUT-
projektet ned. Isling (1980) skriver 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) 

Det som Isling ovan beskriver inträffade en bit in på 70-talet när utvärderings-
forskningen kom att inriktas på processtudier och klassrumsforskning.87. Bryt
punkten inträffade enligt vissa bedömare 197288.1 slutet av 80-talet återuppstod 
tankarna om målprecisering i det tidigare beskrivna modulsystemet. Här görs för
sök att precisera godkändgränsen genom att måldokument upprättas för vaije mo
dul. Den kritik som framkommit mot modulsystemet innefattar, liksom på 70- ta
let, kritik mot den styrande inverkan på undervisningen som alltför preciserade mål 
medför. 

Internationella erfarenheter kommer uteslutande från målrelaterade betygssys
tem som inte är direkt kopplade till urvalet till högre utbildning. Kvale (1980) 
gör, förutom en studie av upplevelsen av betygsättningen bland elever i gymnasie
skolan i Danmark, också en genomgång av några olika studier från bl a Västtysk
land, USA, Sverige och England, där man undersökt upplevelsen av betyg. Det 
intressanta är kanske inte att eleverna är negativa till betygsättningen och anger 
många biverkningar, utan att om man ser till de olika ländernas betygssystem så 
innefattar alla, utom det svenska, betygssystem med målrelaterad inriktning. 

Kvale drar slutsatsen att om man skall få bort negativa effekter av bedöm
ningen måste man "förbjuda" att bedömningen kopplas ihop med någon form av 
urval som i det svenska systemet (a. a. s 185). Trots att denna koppling inte görs 
i det danska systemet, anser Kvale att subjektivitet, stress och konkurrens även rå
der vid den målrelaterade betygsättningen i Danmark. Möjligheten till jämförelse 
vid betygsättningen via standardiserade prov skulle, enligt Kvale, kunna minska 
subjektiviteten, men han är dock medveten om styrningsriskerna. 

8^Författat av skolrådet Åke Isling (1972- 09- 18). 
86Jfr 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 vilka lätt kan målbestämmas, medan 
Orienteringsämnen och praktisk-estetiska ämnen anses mycket problematiska. 
87Frykholm & Nitzler (1989, s 36). 
88Franke-Wikberg & Lundgren (1980). 
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Liknande fenomen konstateras i undersökningar från USA, där man använder en 
målrelaterad betygsskala A-D, med ett betygssteg F som kan betecknas som under
känt. Variationer förekommer mellan olika delstater och skolor. Skalan används 
även vid prov av olika slag. En viss procentandel rätt anges ofta för respektive be
tygssteg, t ex att det krävs 90-100 procent rätt för att erhålla betyget A. Det är 
vanligt förekommande att man också tar hänsyn till t ex punktlighet, närvaro och 
flit m m.8^ 

En genomgång av olika forskningsrapporter samt en undersökning om pro
blem i samband med betygsättning i USA utförd av Stiggins m fl (1989)90, visar 
att problemen är likartade i USA och i Sverige. Flera studier, bl a Nitko (1989) 
och Sadler (1983), behandlar t ex betygens motiverande effekter. Studier av bety
gens funktioner, t ex Simon & Bellanca (1976), berör informations-, motivations-
och urvalsfrågor. 

Beträffande betygsättningsproblem bland lärare konstaterar Stiggins m fl 
(1989) att diskrepansen är stor inom det målrelaterade betygssystemet mellan be
stämmelserna för betygsättningen och det sätt på vilket lärarna genomför betyg
sättningen. Många lärare tar i sin bedömning hänsyn till mer än enbart prestatio
ner i ämnet, t ex förmåga, motivation och ansträngning m m. En del lärare anser 
att kraven för att uppnå vissa betyg bestäms på slumpmässiga grunder, utan en 
innehållslig bedömning. Dessa iakttagelser avser alltså erfarenheter av ett målrela-
terat betygssystem, men skulle lika gärna ha kunnat avse erfarenheter av det sven
ska relativa betygssystemet 

Terwilliger (1989)91 föreslår en kompromiss mellan målrelaterade och relativa 
betyg, som påminner om det system som tillämpades i Sverige, när vår relativa 
betygsskala innehöll underbetyg som kunde betyda kvarsittning. "Pass/Fail " bör 
enligt Terwilliger ges på villkor som bestäms av kriterierelaterade överväganden, 
medan övriga betyg skulle kunna sättas enligt relativa överväganden. Det som 
skiljer Terwilligers förslag från Wigforss' är att man enligt Terwilliger bör använ
da sig av två separata mätinstrument som konstruerats utifrån olika syften. Refe
rensgruppen definieras tillfälligt från kurs till kurs, men utgörs ändå av alla som 
deltar i samma typ av kurs. Dessutom anser Terwilliger att data från tidigare, lik
nande kurser bör finnas tillgängliga: 

"I do believe that it would be helpful if more school systems developed general 
guidelines suggesting reasonable grade distributions (10-20% A's, 20-30% B 's 
etc.) This could provide individual teachers with a framework within to work. " 
(a. a. s 19) 

Terwilliger anser att en viss standardisering kunde hjälpa lärare att bättre kunna 
motivera varför de frångått de ordinarie anvisningarna för betygsättningen. Inter
nationellt finns inga möjligheter till jämförelser eller erfarenheter av olika betygs
systems koppling till urval till högre utbildning. Mycket tyder dock på likartade 
negativa verkningar av ett målrelaterat respektive relativt betygssystem. Ofta har 
dock stress- och konkurrenseffekter enbart knutits till det relativa betygssystemet 

^Utbildningsdepartementet (1990, s 16). 
90 Stiggins m fl (1989). 
9 ̂ Terwilliger (1989). 

56 



som sådant. Negativa effekter som subjektivitet i bedömningen, stress och kon
kurrens om höga betyg, tycks förekomma trots att betygen ej är direkt kopplade 
till en urvalssituation. Möljligen kan man ana en gradskillnad , därför att man i 
det relativa betygssystemet får "dubbelverkande" graderingar. 

För Frits Wigforss var frågan absoluta betyg eller relativa betyg. Svaret för 
Wigforss' del blev relativa betyg framför allt på mättekniska grunder. Om samma 
fråga ställs i dag tycks den ha ett givet svar, nämligen målrelaterade betyg om man 
får tro expertgruppens förslag och de signaler som kommit från utbildningsminis
tern. Därmed kan sägas att klockan delvis har "vridits tillbaka" till den punkt där 
Wigforss en gång började. Cirkeln verkar sluten - eller åtminstone halvsluten. Kri
tiken mot inträdesproven gav upphov till att man införde relativa betyg och gick 
ut på att inträdesproven vid mottagande skolform hade en styrande inverkan på 
skolans verksamhet. Proven orsakade stress och konkurrens hos lärare, elever och 
föräldrar. Eleverna övades inför inträdesproven och läste extra. Förberedande privat
skolor medverkade också i "drillen" för att klara inträdesproven.92 I och med att 
inträdesproven vid läroverken avskaffades kunde ett urval ske via folkskolebetyg 
enligt relativa principer. Efter hand växte kritiken även mot detta urvalsförfarande. 
Standardprovens styrande inverkan på lärarna och undervisningen, de relativa bety
gens rangordning med stress och konkurrens som följd liknar i mångt och mycket 
kritiken som riktades mot inträdesproven vid mottagande skolform. Det förefaller 
som om de relativa betygen är på väg att "sparkas ut" med samma argument som 
en gång riktades mot de inträdesprov, som de relativa betygen ersatte. 

Avslutande reflexioner 

Avhandlingen innefattar attityder till de relativa betygen både från "fältet" och från 
officiella företrädare för t ex elever, lärare och avnämare. Man kan med fog fråga 
sig vad de olika attityderna är värda. Den "inre cirkeln" i betygsfrågan borde bestå 
av elever, lärare och föräldrar. Dessa grupper berörs primärt av betygsättningen i 
skolan och deras åsikter borde i förstone få vara vägledande. 

I verkligheten torde dock bilden vara en annan. Visst nämns eleverna av före
trädare för olika utredningar, men eleverna som direkt berörs av betygsättningen är 
den grupp som tycks befinna sig längst ned i makthierarkin. Vad är deras åsikter 
värda i jämförelse med t ex organisationer som SAF, LO eller de olika lärarförbun-
den? På det politiska planet är också alla dessa grupper underställda regering och 
riksdag som skall lyssna och försöka jämka ihop olika åsikter. Vid avvägningen 
av de inblandades attityder sker en viktning av olika argument efter en maktpoli
tisk dimension där vissa grupper, t ex starka organisationer, kan räkna med större 
genomslagskraft än olika elevförbund. Eleverna som direkt berörs av betygen ge
nom a tt de blir betygsatta, har visserligen fått stöd av Vänsterpartiet och i viss 
mån även av LO i sin argumentation mot betygen men de har ändå haft svårt att få 
gehör för sina åsikter. Fortfarande kan betygen t ex inte överklagas, vilket innebär 
att den elev som kommer på kollisionskurs med en betygsättande lärare är tämli
gen utlämnad. 

Regelverket kring de relativa betygen beskriver en utveckling enligt demokra
tisk modell, som lett till olika former av kompromisser. Om alla skall få sina 

Isling (1980) och Richardsson (1978). 
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åsikter tillgodosedda finns det risk för en utsuddning av konturerna genom en grad
vis anpassning av idén till verkligheten. Så småningom når man dock ett läge då 
de ursprungliga idéerna suddats ut så till den grad, att systemet kommer att falla av 
egen kraft. Detta läge har troligen nåtts i nuläget Huruvida detta läge nåtts medve
tet eller omedvetet av de politiska beslutsfattarna kan man baia spekulera om. Både 
borgerliga och socialdemokratiska regeringar har medverkat till utsuddningen, vil
ket kan ligga i linje med att alla partier vill avskaffa det relativa betygssystemet. 
Å andra sidan har man, både på den borgerliga och på den socialdemokratiska si
dan, tvekat att i ansvarig ställning "kasta ut" de relativa betygen med hänvisning 
till behovet av ett urvalsinstrument till högre utbildning. 

Utvecklingen av alternativen till de relativa betygen beskrivs som en utveck
ling på avnämarnas villkor. Avhandlingen visar att att principer från arbetsgivare 
och arbetsgivarorganisationer, t ex SAF, fått ökad genomslagskraft. Om man tän
ker sig förhållandet mellan skolan och avnämarna som ett balansförhållande, har 
det skett en viss tyngdpunktsförskjutning mot vissa avnämarintressen. Tyngd
punktsförskjutningen exemplifieras genom ökade inslag av idéer från SAF, t ex 
samtal (kvartssamtal), som ersätter eller kompletterar den ordinarie betygsättning
en i grundskolan och det nya modulsystemet som införts på gymnasieskolans tre
åriga praktiska försökslinjer. Individualisering och profilering tycks vara de nya 
honnörsord som gradvis börjat få insteg också inom offentlig verksamhet. 

Så länge bedömningar görs som får konsekvenser för elevernas framtid vid ur
val till studier eller arbete får dessa en styrande effekt oavsett om bedömningen 
görs i eller utanför skolan. Den kritik som riktades mot de inträdesprov som före
gick de relativa betygen som urvalsinstrument riktas också mot de betyg som er
satte dessa prov. Vad kan man då lära av detta? Tanken att man skulle få en drama
tiskt ändrad situation beträffande styrningsfunktionen genom att t ex byta ut ett 
urvalsinstrument mot ett annat eller flera andra verkar illusorisk så länge urval 
måste ske till utbildning och arbete. Genom ändringar i enskilda urvalsinstrument 
kan man knappast komma åt de grundläggande faktorer i form av sociala och eko
nomiska faktorer som styr elevernas val. 

Styrningsfunktionen är av intresse också mot bakgrund av införandet av mo-
dulbaserade betyg som kan betraktas som en variant av målrelaterade betyg. Kom
mer styrningsfunktionen att minska om målrelaterade betyg införs? Knappast. 
Denna avhandling pekar på att målrelaterade betyg kan ge upphov till en ökad styr
ning för lärare och elever mot mätbara och observerbara prestationer. I Sverige har 
vi inte så stora erfarenheter av denna typ av betygssystem, men erfarenheterna från 
försök med modulbaserade betyg och internationella erfarenheter tyder på att styr
ningen från precisa måldokument och läromedel kan bli besvärlig. 

Om likvärdighet skall upprätthållas via betyg måste det finnas centrala måldo
kument som vid försöken med modulbaserade betyg i gymnasieskolan. Risken är 
uppenbar att preciseringen i explicita mål gör att lärarna och eleverna, i förhållande 
till de tidigare relativa betygen, kommer att uppleva en ökad styrning. Om man 
vill undvika styrningsproblemen vid en målrelaterad betygsättning måste man ute
sluta möjligheterna till jämförbarhet mellan skolor. 

Det är förvånande att inte lärarna i grundskolan och på gymnasieskolans teore
tiska linjer reagerat på signalerna om den framtida betygsättningen. Kanske avvak
tar man den pågående politiska beredningen. Måhända inser man inte heller den fa
ra för styrning och ofrihet i uppläggning av undervisningen som en eventuell mål-

58 



relaterad betygsättning kan innebära. Skall personlighetsegenskaper också vägas in 
kan mer tid behöva avsättas för bedömningen än vad som hittills skett. Om lärarna 
och eleverna upplevt sig styrda och vilsna vid bedömningen i det relativa betygs
systemet, kommer olika förslag om målrelaterad betygsättning (t ex expertutred
ningen) knappast att lösa deras problem. Risken är uppenbar för fortsatt och troli
gen ökad upplevelse av styrning och vilsenhet. 

Om urvalet till högskolan inte skall ske på grundval av betygen i gymnasie
skolan måste lärarna också vara beredda att motivera ämnenas existens på ett annat 
sätt än i dag. Eleverna kommer rikta blicken mot det som händer efter gymnasie
skolan och ställa frågor. Vilka ämnen skall man satsa på? Är det lönt att i gymna
sieskolan lägga ned arbete på sådant som man vet inte bedöms när man tänker sö
ka vidare? Vissa svårigheter torde uppstå när lärarna i gymnasieskolan skall försö
ka skapa motivation i ämnen som inte upplevs direkt "matnyttiga" för eleverna. 

Om bedömningar skall göras i skolan bör man veta vad som skall bedömas. 
Risken för en mer dold betygsättning skymtar bakom hörnet. De olika delstudierna 
visar att det nu är i huvudsak kunskaper och färdigheter som tycks bedömas. Alla 
parter är ganska ense om att betygen i huvudsak speglar "förmåga att läsa in teo
retiskt stoff." Betygen speglar i nuvarande form en tämligen snäv och ganska väl-
definierad del av spektrat vid bedömningar. Utifrån vad som framkommit i denna 
avhandling torde det vara klokt om betygsättningen i skolan fortsättningsvis också 
kunde innefatta denna del av spektrat. Därmed inte sagt att personlighetsegenskaper 
är oviktiga. Naturligtvis bör det vara en strävan att utveckla alla sidor av person
ligheten vilket också betonas i läroplanerna. Steget är dock ganska långt till att 
tänka sig att personlighetsfaktorer systematiskt skall ingå i betygsättningen. Dels 
pekar avhandlingen på att personlighetsegenskaper ofta är svårbedömda, dels fram
hålls också att risken för en mer dold och därmed också mer stämplande betygsätt
ning än den nuvarande. 

Om urvalet till högre utbildning i framtiden skall ske oberoende av betygen i 
underliggande skolform, finns olika tänkbara alternativ. Ett alternativ är en formell 
övergång till målrelaterade betyg där man på bästa sätt löser de problem som är 
förenade med att fastställa kravgränser för olika nivåer. Redan nu finns förslag om 
övergång till målrelaterade betyg från den expertgrupp som utbildningsdepartemen
tet tillsatt. Ju färre skalsteg man har, desto mindre kommer kanske styrningseffek
terna att bli, men desto mindre information kommer också betygsskalan att kunna 
ge. Om möjligheten till jämförbarhet mellan skolor skall finnas kvar, blir styr
ningen det pris man måste betala även i ett målrelaterat betygssystem. Avhand
lingens delstudier visar att det finns ett starkt stöd för övergång till målrelaterade 
betyg framför allt från arbetsgivare men även från föräldrar och vissa lärargrupper. 
I deras förslag till målrelaterad betygsättning tycks man dock inte i nämnvärd grad 
ha uppmärksammat styrningseffekterna. 

Ett annat alternativ är att "frysa" den nuvarande betygsättningen enligt relativ 
modell, med de nackdelar denna betygsättning har, men där man redan nu har 
möjlighet till en ganska god jämförbarhet, som kan användas inte bara i urvals
sammanhang. Denna möjlighet till jämförbarhet skulle kunna utnyttjas vid behov 
för att jämföra olika skolor eller skolklasser i t ex standardavseende. Om de rela
tiva betygen frigörs från medverkan vid urval till utbildning, borde känslan av 
stress och konkurrens också kunna minska, i och med att det andra steget i den 
"dubbla graderingen" tas bort. Denna idé stöds av de resultat som antyder att något 
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renodlat system enligt relativ eller målrelaterad modell aldrig tycks ha existerat. 
Blandformer har funnits även om läroplaner och anvisningar officiellt har gett ut
tryck för en relativ eller absolut betygsättning. Ibland får man en känsla av att be
tygen "levt ett eget liv" oavsett vad som föreskrivits och sagts i olika utredningar. 
Möjligen har deras roll också överdrivits framför allt inom skolans verksamhet. 
Betygen har fått ett symbolvärde för skolan liksom för vissa partier och organisa
tioner. Det reella värdet av betygen vid urval till studier har dock minskat och av
handlingens arbetsgivarstudie pekar på att skolbetygens roll utifrån avnämarper
spektivet kan tonas ned framför allt beträffande graderingen av betyg. För skolan, 
vissa partier och organisationer fyller dock betygen andra viktiga funktioner, 
framför allt kontrollfunktioner, som gör att man inte vill släppa betygen. 

Mot idén att "frysa" nuvarande betygsättning talar det faktum att lärarna, i vet
skap om skolbetygens viktiga roll vid urvalet till högre utbildning, försökt göra 
det bästa av sin situation och lagt ned stor omsorg och mycket tid för att sätta så 
rättvisa betyg som möjligt. Man kan bara spekulera huruvida denna inställning 
skulle upphöra vid ett eventuellt borttagande av de relativa betygens urvalsfunk
tion. Troligen skulle lärarna "slappna av" vid betygsättningen i vetskap om att an
dra urvalsinstrument ändå i slutändan tar hand om sorteringsfunktionen. Vikten av 
"millimeterrättvisa" skulle nog försvinna. Mot idén att ha kvar den nuvarande be
tygsättningen talar också den långvariga kritiken av de relativa betygen som i så 
fall bara delvis skulle tillgodoses, vilket skulle vara svårt att acceptera för vissa 
grupper. För idén däremot talar obenägenheten hos företrädare för högre utbildning 
att släppa de relativa betygen och även politiska beslutsfattares envetna fasthållan
de vid ett urvalsinstrument, som vid behov och på ett ganska enkelt sätt och till 
ett relativt billigt pris kan ge acceptabel jämförbarhet för att undvika för stor an
hopning vid vissa utbildningar. 

Ett tredje alternativ kan tänkas vara kompetensbevis i form av godkända/icke 
godkända kurser och delmoment. Detta alternativ skulle framför allt tillgodose 
avnämarnas, men också på ett ytligt plan, elevernas önskemål. Arbetsgivarstudien 
(delstudie II) och S AF:s ställningstaganden i delstudie V ligger väl i linje med det
ta alternativ. SAF vill ha en mer graderad betygsättning vilket lätt kan åstadkom
mas genom kombinationer av godkända moduler till ett fingraderat och sofistikerat 
system för maximal individualisering. På de treåriga praktiska försökslinjerna i 
gymnasieskolan finns redan ett modulsystem som bygger på godkänt/icke god
känt. Även om detta betygssystem inte i förstone uppfattas som ett graderat be
tygssystem innebär det att godkändgränsen måste definieras enligt bestämda krav. 
Om möjligheter till jämförelser skall föreligga måste dessa ske t ex via centrala 
måldokument med ökad styrning för elever och lärare som följd. 

Denna typ av betygsättning riskerar att bli ännu mer fingraderad trots att anta
let skalsteg bara är två. Genom att de godkända delkurserna kan kombineras till 
olika profiler kan kombinationsmöjligheterna bli många. Under fältropen "profile
ring" och "individualisering" förefaller marken vara plöjd för ett bedömningssys
tem som bygger på principer från andra världskrigets krigsindustri, där det fanns 
vissa fördelar med att via en hård målprecisering, på snabbast möjliga tid sätta 
ihop, t ex ett vapen. Dessa principer överfördes, som framgått av delstudie V, bl a 
via SAF och näringslivet till de yrkesinriktade linjerna för att nu också vara aktu
ella för hela skolsystemet. Införandet på de praktiska linjerna gick snabbt och utan 
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större diskussioner, troligen beroende på yrkesutbildningens traditionella koppling 
till näringslivet. 

När samma idéer en gång testades på 1970-talet inom det s k MUT-projektet 
befanns problemen vara så många att idéerna bedömdes som ogenomförbara. Nu 
har emellertid idéerna "legat till sig" och uppstått igen i form av de s k modulerna, 
som införts tjugo år senare och under en tid som mer än 70-talet präglas av ett ef
fektivitetstänkande och av företagsekonomiska principer. Måhända "lyckas" idéerna 
bättre nu beroende på tidsandan. Det vore dock önskvärt att inte samma misstag 
görs under jämlikhetens mantel som vid införandet av det relativa betygssystemet 
på de praktiska linjerna, där man i ett sent skede tvingades anta det relativa betygs
systemet. Det relativa tänkandet torde vara fastare förankrat på de teoretiska än på 
de praktiska linjerna. Lärarkåren har inte samma bakgrund, ämnena har olika ka
raktär och kopplingen till näringslivet är annorlunda. Innan modulsystemet even
tuellt införs i det övriga skolsystemet bör man noga beakta dessa skillnader. 

Avhandlingen visar att betygsättning inte kan ses enbart som ett mättekniskt 
problem. Läraren som skall bedöma en elev intar en speciell position i förhållande 
till eleven som är underställd granskningen. Beroendeförhållandet vidimeras fram
för allt i delstudie III. Läraren har en maktposition i förhållande till eleven och för
äldrarna eftersom betygen inte går att överklaga. Delstudie V visar att bl a lärarnas 
ovilja att sätta underbetyg och deras vilja att hjälpa eleven att nå sökt utbildning 
kom att sätta de mätteoretiska idealen ur spel. Den framtida bedömningssituatio
nen torde inte bli mindre komplex om t ex flera olika nivåer av mål skall bedömas 
och om också personlighetsegenskaper skall ingå i bedömningen. Liksom betygen 
nu kan ifrågasättas ur överklagningssynpunkt blir integritetsfrågor utomordentligt 
viktiga, om personligheten sanktioneras som en del av bedömningen. En viktig 
fråga torde beröra skolans eventuella rätt att hävda vissa personlighetsegenskaper 
hos eleven, trots att föräldrar och elev kan ha avvikande uppfattningar. Kunskaper 
och färdigheter förefaller mer "familjeneutrala" än personlighetsfaktorer, vilka torde 
ha djupare rötter och en starkare förankring i familjerna. 

De officiella funktionerna hos betygen, information, motivation och urval har 
gradvis minskat i betydelse. Urvalsfunktionen framstår dock fortfarande som vik
tig. Om utvecklingen fortskrider mot en minskning av denna funktions betydelse 
torde t ex frågor om styrning och kontroll i stället komma i fokus och i framtiden 
behöva lyftas fram än mer. Hittills har dessa funktioner kommit i skymundan av 
de officiella. Om betygen nu ändå kommer att finnas kvar, vilket mycket tyder på, 
trots att deras urvalsfunktion eventuellt slopas, måste motiveringar till att över 
huvud taget ha kvar betyg lyftas fram. 
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