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statsrådetTITill Beatrice Ask SOU 1992 86

statsråd25 oktober 1990DOOen bemyndigade regeringen det som
till uppgift föredrahärmar ärenden skola tillkalla bered-att attom en
U åtta199007ninining med högst ledamöter omfattad kom-av-

mminittéförordningen med uppdrag förslag till be-att ett nyttge-
i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunalatygyggssystem

vuuuxenutbildningen. Samtidigt fastställdes direktiv för beredningen
didiciir. 199062.

Genom beslut den 28 november 1990 förordnades beredning-
fr.o.m.ledamöter 1990-12-01 enligt följande riksdagsleda-ensmns

Gustafsson,Lars ordförande, riksdagsledamoten Margittammcloten
riksdagsledamotenEoEoEd Eva Goês, riksdagsledamoten Anngren,

Caialathrine Haglund, riksdagsledamoten och vice ordförande Larz
Jololohansson, riksdagsledamoten kommunalrådetYlva Johansson,
Kjájéjell Norberg, riksdagsledamoten Ingegerd Wärnersson.

kanslirådetSom sekreterare förordnades Bertil fr.o.m.Bucht
l919990-12-01--1991-06-30 och lektor Siv fr.o.m.Eliasson 1990-

Kanslirådet12122-01. Bertil Bucht förordnades fr.o.m.expertsom
991-07-01.1919 Som konsult har medverkat psykologen Birgita Al-

laranrd fr.o.m. 1992-06-01 1992-08-31.t.o.m.
tilläggsdirektivI dir. 199153 fastställdes beslut vidgenom re-

gegeieringssammanträde den 20 juni 1991 beredningen tillatt utsetts
pavwarlamentarisk Målreferensgrupp till kommittén för och riktlin-
jererar för barnomsorgen och det offentliga skolväsendet, dvs.m.m.
Länääroplanskommittén. föreslåBeredningens arbete med att ett nytt
bebevetygssystem skulle enligt dessa direktiv tidsmässigt samordnas
meneied Läroplanskommitténs arbete. Avsikten uppdragetattvar

parlamentarisk referensgrupp till Läroplanskommitténsononm suc-
utgångspunktercesesessivt skulle och underlag för beredningensge

föreslå målrelateratarhrlrbete med uppdraget betygssystem.att ett
Enligt beslut vid regeringssammanträde den 5 december 1991

beredningen tilläggsdirektiv dir. 1991104. I dessa be-gagaiavs nya
statsrådmynyiyndigade regeringen det har till uppgift föredraattsom

äreirerenden skola tillkalla ytterligare ledamöter i beredningen,attom
beståskulle högst tio ledamöter. Enligt beslut den 5 de-sononm av

cenerember 1991 entledigades riksdagsledamoten frånLars Gustafsson
ororcrdförandeuppdraget t.o.m. 1991-12-05 och förordnades som
ledechdamot i fr.o.m.beredningen 1991-12-06. Som ordförande i
beneieredningen förordnades professor Tor Ragnar Gerholm fr.o.m.
1999991-12-06. Riksdagsledamoten Larz Johansson förordnades
fr.cr.c.o.m. 1991-12-06 vice ordförande. Riksdagsledamot Stefansom
KiKilihlberg och adjunkt Sune Berg förordnades ledamöter isom nya
beneieredningen fr.o.m. 1991-12-06, medan f.d. riksdagsledamoten



från SOUledamot fr.o.m. 1992 86sitt uppdragGoês entledigadesEva som
departementsprotokoll den 11 entlediga-1991-12-05. Enligt mars

från sitt uppdrag i Betygsbe-Gerholmprofessor Tor Ragnardes
1992-03-09.redningen fr.o.m.

förordnades enligtCathrine HaglundRiksdagsledamoten Ann
beredningens ordfö-27 1992 tilldepartementsprotokoll den mars

1992-03-10 fungeradeInterimt fr.o.m.fr.o.m. 1992-04-01.rande
ordförande.ordförande Johanssonvice Larz som

Betygsbered-underberedningen har arbetat ärDet somnamn
haft 24 sammanträden, 7Betygsberedningen harningen. samman-
Läroplanskommittén 23medreferensgruppträden samt pre-som

sidiesammanträden.
mån för den inrikt-empiriskt underlagsyfte i vissI att ett

beredningen valt, genomför-ning det betygssystemetnya somav
någraitestperioder med lärargrupperarbetsseminarier ochdes

har medverkat ad-främst för detta uppdragSomämnen. experter
1991-11-15-1992-08-15, adjunktfr.o.m. PerSundbladjunkt Bo

ståttMåhl 1991-1l-l5-1992-06-05, har för plane-fr.o.m. som
i Lä-genomförande. Arbetet har redovisatsring och rapporten

199259.SOU arbetet med skrivararuppdraget I att rapporten
också uppföljningBirgita Allard Förpsykologenhar engagerats.

André-EklundSigriduppdraget har skolinspektör svaratav
1992-02-01-06-22 bilaga SOU 199259. Läraruppdra-till I

högstadielärare,deltagitget har dessutom experter gymna-som
iför universitet och högskolor äm-sielärare samt representanter

Nb-linjen.historia, engelska, musik lärarefysik, samtnena
dessutommed beskrivningarna betygsstegen hararbetetI av

från LäroplanskommitténsSkolverkets ochtillkallats experter
deltagitenligt Överenskommelse i Be-kursplanegrupper; de har

arbetsseminarier i egenskap privatpersoner.tygsberedningens av
beståendeanlitats, lärareharDessutom experteren grupp av

högstadium och i gymnasieskolan, skolledaregrundskolans samt
Johansson, för under ledning Bo Sundbladprofessor Egil att av-

utgångspunkterfram underlag och för beredningensarbeta-
någonförutsättningarna för införa formuppgift belysa attatt av
dir. 1991104.eller uppförandebetyg eller omdömen i ordning

gåttsekretariatBetygsberedningens presidium och har medut
beredningens inriktning arbetetunderhandsinformation om av

till betygssystem; denna informationmed förslagatt ett nyttge
berörda intressegrupper, dvs. elev-har främst riktats till närmast

skolledarförbundlärarorganisationer och Sveriges Riks-och samt
Skola.förbundet Hem och



fårBetygsberedningen efter avslutat arbete härmed avlämna SOU 1992 86
sitt betänkande.

Stockholm i september 1992

Ann Cathrine Haglund Lars Gustafsson
Stefan Kihlberg Sune Berg
Larz Johansson Kjell Norberg
Margitta Edgren Ylva Johansson

Ingegerd Wärnersson

Siv Eliasson

Birgita Allard
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Sammanfattning förslag1 och SOU 1992 86
Kapitel 1

utgångspunktBetygsberedningen har för sitt arbete attsom ge
förslag till betygssystem ihaft dels de oktober 1990 fast-ett nytt

direktiven,ställda dels de tilläggsdirektiv fastställdes i decem-som
ber direktiv1991. Dessa i det väsentligaste medöverensstämmer

utgångspunkten,varandra. gäller främst denDetta grundläggande
nämligen det nuvarande relativa betygssystemet skall avskaf-att

målrelaterade dir.fas och med betyg 1991104.ersättas
föreslåBeredningens uppgift betygssystem innebaratt ett nytt

utgå fråndet nödvändigt läraren vid betygsättning-att att attvar
måste kunna hur elevernas kunskaper färdigheterochen ange

förhåller mål dir.sig till 199062, 4.uppställda Beredningens.
från utgångs-kunde emellertid redan början konstatera viktigaatt

målenpunkter, i läroplaner och kursplaner, saknades. Efter-t.ex.
Läroplanskommitténsriktlinjer för arbete enligt planernasom

sådanaskulle föreligga först 1991,den 14 februari skulle inte ens
utgångspunkter finnas beredningensför arbete förrän vid denna

utgångspunkt fråntidpunkt. Med beredningens uppdragatt en--
månads utgångligt direktiven skulle slutfört med juni 1991,vara

beslöt beredningen tilläggsdirektivbegära med avseende ti-att
den.

Genom tilläggsdirektiven, fastställdes i juni 1991, samord-som
nades Betygsberedningens Läroplanskommitténsoch uppdrag

ocksåtidsmässigt. Avsikten det därigenom skulle möj-attvar vara
betygsfrågoma,ligt för beredningen arbeta fram lösningatt en av

på såle-vilken bygger kunskapssyn läroplanerna ochsamma som
des överensstämmer med läroplanernas. För bereda förvägatt ett

båda kommittéerna,samarbete mellan de fick beredningen upp-
draget referensgruppparlamentarisk till Läroplanskom-att vara
mittén.

från framhållstilläggsdirektivenI den 19915 december hu-att
frånvudinriktningen i direktiven den 25 oktober 1990 ligger fast

det nuvarande grupprelaterade betygssystemet skall avskaffas-
målrelateradeoch medersättas betyg. väsentliga ändringarnaDe

föreslårsammanfattas följande Jag betygsbered-sätt attnu
utgångspunktningens direktiv ändras skall betygatt atten vara

ocksåskall tidigare och i flera idag. skall kunnaän Betygstegges
kompletteras i efterhand. Beredningens uppgift vad gäller antalet

många nivåerskall analysera hur behövs isteg att ettvara som
kvalitativt inriktat 2.betygssystem dessa direktiv under-I

också påstryks kravet samarbete Läroplanskommitténmed Det
målrelateratär angeläget kunskaps- och betygssystematt ett tas

fram i pnära samarbete med läroplanskommitten l.



Även Läroplanskommitténs dir.i direktiv 1991117, 5 SOU 1992 86nya ss.
påbjuds6 hänvisning Betygsberedningens olikaunder till di- Kapitel I-

bådade kommittéerna Kursplanerrektiv samarbete mellan resp.
sådana såriktlinjer för skall utformas det blir möjligt infö-att att

målrelaterad betygsättning i skala omfattar femänra en som mer
också utgå frånKommittén skall vad gäller grundskolansteg. att
Kommitténbetygsättning kommer ske tidigare idag. skallän iatt

samråda dir.denna del med betygsberedningen 199062,nära
104.199153 och

samlade dokument jämte de uppdrag beredningen initie-Dessa
Läraruppdraget uppdrag tillt.ex. samt expertgrupper,rat, ger

underlag för de beskrivningar, förslag, rekommendationer och be-
dömningar, vilka sammanfattas nedan.

Till betänkandet har fogats reservation ledamoten Stefanen av
Kihlberg särskilda yttranden ledamöterna Ann Cathrinesamt av
Haglund och Ylva Johansson.

tillbakablickI kort betygen i Sverige i kapitel 2en ges en
överblick vad betyg relaterats definieratsöver till och hur betyg
under olika perioder idag. olikaDessutom redovisas betygs-t.o.m.

frågorutredningars ställningstaganden i dessa sedan början av
1960-talet. Skälen bakom införandet betygsättning med s.k.av av-

målrelateringpassad i redovisas i avsnittet iNorge Betyg omvärl-
den.

I kapitel 3 redovisas hur olika betygsutredningar alltsedan
1940-talet betygens olika uppgifter och hur väl betygensett

fylla sina uppgifter.ansetts

föreslås frågakapitel 4 iI om

synpå kunskap och lärande

grunden för betygssystemet skall kunskapsutveck-attatt vara
lingen betraktas den olika för olikautsom en process; ser

ämnesinnehållindivider och relaterad till i situationerär
och sammanhang. skolanI skall undervisningen leda till att
eleverna över tid och erfarenhet omtolkar ochgenom om-
strukturerar sitt kunnande allt djup,störremot

målrelationen mellan och betygskriterier

mål;betygskriterier skall knutna till kursplanernasatt attvara
från målenskriterierna till skillnad uppräkningar av mo--

så,formuleras de koncentrat listadeutgörment att ett av-
där kvaliteten det ämneskunnandeimoment, som avses

framträder,

10



tydliga kravgrânser SOU 1992 86
Kapitel 1

förhållandebetygskriterierna skall arbetas fram ämnesvis, iatt
till elevernas kunskapsutveckling i och samarbeteämnet i

betygsnivåermed lärare, eftersom kvalitativt skall skilja sig
från varandra, dvs. tydligt avgränsade,vara

förunderlag betygsättning

utifrånbedömselevers kunnande och betygsätts de kvalite-att
förhållandeeleverna visar i till de betygskriterierter upp

utifrånbetygsstegen dvs. icke i förvägrepresenterar,som
givna procentfördelningar,

jämförbarhet

jâmförbarheten i betygsättningen i första hand skallatt upp-
rätthållas ämnesspecifikade kriterierna för betygsni-genom
våerna, eftersom de skall tydliga kravgränser för varjeange
betygssteg,

formulerade och för berörda kända kriterierparter

frånbetygskriterierna skall formulerade och därmedatt vara
början föräldrarkända elever, och avnämare,av

antal betygssteg, benämningbeteckning och

betygssystem införs omfattar betygssteg,ettatt som sex varav
fem godkänd och däröver. Beteckningarna utgörsteg avser
initialer i betygsstegens benärrmingar, vilka är

Ännu ÃIGIckeicke godkänd godkänd IG
Godkänd G
Väl godkänd VG
Mycket väl godkänd MVG
Framstående F
Utmärkt

godkänd och betyg därunder

eleven för betyget förGodkänd skall ha vardagligtatt sam-
hällslivyrkesliv nödvändiga kunskaper ocheller i ämnetom

11



kunna visa detta i 0rd och handling. För betyg under SOU 1992 86och
Tvåfinnas. benämningar används för Kapitel IGodkänd skall ett steg

Ännu årskursernämligen icke godkänd i de där betygdetta,
årskurs ochtill och med höstterminen i 9 Icke godkändges

årskursfrån vårterminen ioch med

betygsnivåernaanvändningen av

utifrånuppbyggteftersom det föreslagna betygssystemet äratt
nivåerstegkunskapsprogression i endast de skallämnet,en

nivåerdeanvändas rimligen kan aktuella, dvs.som vara
sådana kvaliteter eleverna faktiskt visarmotsvarar somsom

så,således vidskall inte användasBetygsstegen att manupp.
tillfällen försöker fördela alla inom elevgrupp,alla steg en

eftersom inte bygger grupprelatering med i för-systemet
bestämda betygsfördelningar,väg

betygssystemetinförandet av

treårspe-införs successivt underdet betygssystemetatt ennya
årskurs årskursriod med början i i grundskolan och i 1 i7

införandetgymnasieskolan och samordnas med läro-av nya
planer.

någonkapitel belyses förutsättningarna för införa formI 5 att av
ordning Beredningenbetyg eller omdömen i eller uppförande. fö-

reslår
betyg i ordning och uppförande inte skall rekom-att ges men
menderar samtalsinstitutionen modell för lösa deattsom en

måsteproblem hanteras i skolans vardag, in-samt attsom
formation till hemmen i form mycket väl strukture-ges av
rade omdömen.

föreslås frågakapitel 6 iI om

och betygsfrekvensbetygsstart

utgångspunkt från stadieindelningbetyg med nuvarandeatt - -
från årskursskall terminsvis och med höstterminen isättas

Om förändring stadieindelning införs i grundskolan,av
frågan påbör prövas nytt,

12



SOU 1992 86gymnasieskolans nationellaförbehörighet program
Kapitel I

avgångsbetygetigodkänd i allaskall ämnenelevenatt vara
från gymnasiesko-behörighet förför generellgrundskolan

nationellalans program,

förutsättningarskildaelevers

försärskilt ele-grundskolan haravlämnandeden ettatt ansvar
avgångsbetyg iIcke godkänd flerhar betygeti sittsomver

något svenska,ieller ämnenaämnenän matema-ett avpar
skolan skallinnebärengelska.tik och Detta att ut-ansvar -

markeratsomdömen i de ämnenbetygöver somavge-
innehållaskall be-omdömenmed Icke godkänd. Dessa en

stödåtgärderkunskapsutveckling ochelevensskrivning av
grundskolan,in isattssom

i ställettill omdömen skallskall ställningskolan taatt gesom
handikapptill följd olika slagtill eleverför betyg av avsom

indi-i flertalIcke godkänd ämnenbetygethar trotsett -
stödåtgärder och ansträngningar.viduellt inriktade egna

gymnasieskolanurvalsgrunder tillalternativa

vårdutbildningt.ex. iprovperioder inomocharbetsproveratt
används med ellerintervjuerkombination med utan an--

till utbildningspro-urvalsgrundvändning betyg somav -
också till verk-hänsyn skalli gymnasieskolan; att tasgram

såvida fördenna värdegrundskolan, ärsamhet utöver av
elevensinriktning ellerutbildningsprogrammetssöktadet

eleven visat intresse ii synnerhetutveckling omegen -
förordaransökan; beredningenupprepadform attattav

dåfall, nämligen i de fallanvänds i vissaviktning betygav
jämngoda betyg behövermellanytterligare urval elever med

göras,

betygsättning specialarbetetav

betygsättas enligti gymnasieskolan skallspecialarbetetatt sam-
betygsskala övriga ämnen,somma

komplettering betygav

såvälavgångsbetyg frånfår komvuxkomplettering görasatt av
tidigast den 1grundskolan, dockgymnasieskolan ochsom
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avgångsbetyg från vårterminenoktober för slutet sou 1992 86av samma
år; prövning för komplettering i Kapitelstörsta möjliga utsträck-att I

såvälning skall för behörigagöras lärare i skolan, i komvux
i gymnasieskolan och grundskolan.som

kapitel FörankringenI 7 betygssystemet behandlar be-av- -
redningen

dels hur de olika beskrivningarna betygskriterierna skall relate-av
måldokumententill och förankras i läroplaner, kursplaner ochras

lokala arbetsplaner i nationella och lokalasamt prov,
dels hur betygssystemet bör förankras i skolan fortbildninggenom

lärare och i lärarutbildning.av
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1992 86SOU2 Betygssystem Kapitel 2

Sverige sedanitillbakablick betygenkortkapitletI ges en
tilllyfta fram vad betygen relaterats1820-talet. Den att un-avser

varit enbart ämnes-deras underlagperioder, dvs.der olika om
beteendenmedämneskunskaper tillsammansellerkunskaper

kunskapsmålutifrån för-iellerdefinieratsde termersamt avom
ungefär trettiogällt irelativa betygen hardedelning. Eftersom

ocksåår, dagens betygssystem.överblickenomfattar
underlag ochtill betygensredovisas ställningstagandenVidare

1960-talet.sedan börjanbetygsutredningardefinitioner i av
i andra länderöversikt betygmycket kort överDärefter ges en

ingående ibetyg Norge.samt ommer

tillbakablick2.1 Betygen en-

2.1.1 Bokstavsbetygen

års förordadeskolordning1820Genom det betygssystem som
beteck-i olika kunnaprestationer ämnenskulle elevernas ges en

personligskulle i stället förbenämning. Elevernaochning enen
såockså detuppförande och flitikarakteristik betyg senare-

småningom ordning.utbytt mot
från A, C ochfyra betygsgrader B,hade börjanBetygsskalan

ledde mellansteg in-nyansering tillD, behovlärares attavmen
till följd endast de förstafickfingraderingfördes. Denna treatt

mellannivåer användas, dvs.komC medochA, B attstegen --

insikt flitberömlig ochA
starkt AB endastABa senare a

förstinfördesdetta mellanstegAB
BstarktBa

flitinsiktgodkänd ochB
svagt BBc

från insikt flitbörjan försvar-lig ochC underkänd

såledesPå bokstavsskalan fram.den sjugradigadetta sätt växte
allenarådande för1900-talet blir dendenna skalaDet är som

ordningUppförande ochinsikter och färdigheter.bedömning av
bestående och C.A, Bbestämdes i skalaen av

överfördes vidbokstavssystemetBeteckningarna i det gamla
betygsmedeltal till Be-och poäng.betygssummorberäkningar av

också benämningar,motsvaradesteckningarna som angavav
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för godkänd,gränsen högre betyg ovanför godkänd SOU 1992 86genom en
språklig stegring lägre betyg under godkänd Kapitelsamt genom en
språklig reduktion.

Tabell Bokstavssystemet

Beteckning Benämning Poäng

A Berömlig 3
utmärktMed beröm godkänd 2,5a

AB Med beröm godkänd 2
Ba Med nöje godkänd 1,5
B Godkänd 1
Bc fulltIcke godkänd 0,5
C Underkänd 0

Bokstäver och siffror i det gamla betygssystemet utbytbara.var
alltsåbokstavssystemetDet gamla hade kunnat ett systemvara

med sifferbeteckningar dagens system.som

Det absoluta bokstavssystemet1k

ansågstill i slutetFram 40-talet bokstavssystemet absolut.av vara
Med absolut betygsstegen kunskapsmässigtär bestämda;attmenas

måttvarje betyg visst kunskaper.ettanger av
Varken för den obligatoriska eller för den frivilliga skolan

någrafanns emellertid anvisningar, vilka kunskapskravsom angav
olikade betygsstegen motsvarade. I de metodiska anvisningarna i

undervisningsplanen för rikets allmänna Skolöverstyrel-läroverk
1935 någradock dels kortfattade allmänna anvisningar,sen gavs
någradels speciella anvisningar för betygsättning i svensk skriv-

ning. En generell regel skulle följas höga betyg skulleattsom var
utgångspunkt frånsättas med såvidakvalitet än kvantitet,mer

eleven kunde det dåligtnödvändiga i kursen. Visat omdömemest
frågori geografiska oberoendet.ex. mängden minneskun-av av-

skaper inte högt betyg SOUresultat. 194211,ett Be-gav som-
tänkande angåendemed utredning och förslag betygsättningen i
folkskolan, 82.s.

Betygsättningen lämnades i övrigt den enskilde läraren att
avgöra; detta gjorde skilda principer för betygsättning tilläm-att
pades olika lärare och i olika ämnen.av

Uppfattningen det gamla bokstavssystemet absolut hadeatt var
utifrånsin i människor ansågskolerfarenheterrot att sigegna ve-

vad krävdes för de olika betygsstegen. fannsta Det naturligt-som
vis viss konsensus bland lärare i olika ämnen för vad bor-en som
de krävas för betygsstegen.
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2.1.2 Ett urvalsinstrument skapas sou 1992 86
Kapitel 2

föremålBetygen i skolan har sedan 30-talet varit för diskussioner
betygsfråganoch debatter varierande intensitet. Att blevav en

fråga fråncentral denna tid har troligen med flergöra alltatt att
sökte sig till realskolan, samtidigt det framställdes kravsom en
begränsning antalet antagna.av

Den mottagande skolan, bestämde urvalet, anordnadesom
i rättstavning och grammatik räkning. Efter-uppsats, samtprov
denna form urval blev alltmer kritiserad, utreddessom motav

30-talets slut möjligheterna använda den avlämnande skolansatt
betyg folkskolebetygen urvalsinstrument.som- -

Efter försöksverksamhet från åri slutet 40-talet bleven av -
1949 folkskolebetygen det urvalsinstrument användes vidsom-
antagning till närmast högre utbildning. Ett villkor för deatt
skulle kunna användas för urval olika lärares betygattvar var
jämförbara. För folkskolebetygengöra lämpliga för urvalsupp-att

såledesgiften gjordes folkskolans betygssystem grupprelaterat.
Därmed kunde de tidigare inträdesproven avskaffas slutetmot av
40-talet.

Relativiseringen innebar betyget blevBa medelbetyg ochatt
skulle medelgoda kunskaper. Det till Ba-eleverna, dvs.ange var
elever genomsnittlig standard, kursfordringarna skulleav som

SOU 19779. Mellan betyget BC, dvs. under godkänt,anpassas
avståndoch skulle finnasBa tillräckligt för kunnaett att ange en

nivå för under medelgod eller godkänd, dvs. B. Med C angavs en
dåligextremt prestation. Motsvarande karakteristik i andramen

riktningen för betygen över Ba.gavs
Övergången till ocksårelativt innebar detett system att utgavs

anvisningar för hur betygsstegen skulle fördelas; det betonades att
fördelningstalen gällde endast mycket och ogallrat elev-ett stort

såmaterial. skulleBetygen fördelas ca 13 eleverna skulleatt av
förtjänt betyget medan 13Ba, skulle förtjäna lägre ochvara av

13 högre betyg SOU 19779, 63. Det flertalet denstoras. av
övre tredjedelen skulle kunna mycketAB, liten del ochen a

%inte l A. Motsvarande fördelning skulle förgälla betygenens
under Ba.

detI gamla bokstavssystemet hade tillämpats glidande be-en
tygsskala, innebar främst i de högre skolorna medel-attsom - -

årskursernabetyget i successivt blev högre och spridningen större.
Denna tendens förstärktes särskilt i gymnasiet den successivaav
utgallringen, sådandvs. kuggningen elever. En glidande be-av
tygsskala skulle undvikas, det betonades de högre ochattnu men
högsta betygen borde årskur-användas försiktighetmed i de lägre
serna.

råddesLärare använda skolöverstyrelsens standardprov iatt
årskurserna 4 och 6 i ämnena svenska och matematik som
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1992 86SOUför avvägastandard ochklassensbedömahjälpmedel för attatt
Kapitel 2spridning.betygens

50-taletgenomfördes slutetdelrealskolansFör mot an-enav
relativa betygs-folkskolanstillabsolutapassning det systemetav

mellan Brealskolan legattidigare iMedelbetyget,system. som
till Dettatid höjas Ba.vid dennatenderadeoch Ba antogsatt vara

nioårigfrån medpåverkan försöksverksamhetenföljd en-aven
med Babetygsanvisningarfolkskolansföljdehetsskola, somsom

snittbetyg.
skolöverstyrel-enhetligbetygsättningenFör göraatt gavmer
fostran sko-undervisning ochföranvisningarAllmännaisen
betygsättning.förrekommendationer1959,stadier,lans högre

avsåg läroämnen.endastDessa
rättvist urvalsinstrumentinriktningen skapaföljdEn ettattav

fördesuppgifterinformerandepedagogiska ochbetygensblev att
definierades betygenåt urvalsuppgiftentillgodosesidan. För att

emellertid in-relateradesutifrån bestämd fördelning. Betygenen
målen standard-vissaför ämneni kursplanernadirekt till genom

och centralproven.
Ämnesinnehållet årligensålunda detta sättdefinierades ge-

kunskapskra-innebaroperationella mätinstrument. Det attnom
eleverna skullevadinformationenmindre stabila;blev omven

år.från år tillvarieratendensfickkunna atten

för2.1.3 Underlag betyg

mål helhet skallskolformenshuruvidaDiskussionen varasomom
ocksåutgångspunkt Skall betygenintebetygsättning ärför av-ny.

uppförandenoggrannhet,egenskaper flit, ordning,personligase -
kunskaperskall de enbarteller avse-

från års betygssakkunniga1939utredningar,tidigareradEn
194545års SOU tillskolutredning194211 och 1940SOU

199060, beskrivitDs harundervisningeneffekterBetygens
be-tider. Av dessautformning under äldreunderlag ochbetygens

framgår ovanligt föreämneskunskaperibetygskrivningar att var
betyg,förordningarinte fannsEftersom det1800-talet. om var

helhetsbedömningOftaolika utformade.mycketbetyg avgavs en
begåvningavsåg studieförutsättningar,ochallmäneleven; den

ekono-fysiskapsykiska ochpersonliga egenskaper samt t.o.m.--
misk status.

års SOUbetygssakkunniga1939betänkandet avgivetI av
följande194211, 310, anfördess.

tiders lärare sak-äldremisstagDet är attatt tro,ett stort
framgårelever.för sina Detpsykologiskt intressenade

sina lärjung-studeradededessa betyg,tvärtom att nogaav
komma till klar-ladepsyke och attstor omsorgnerars

Ävenangående deras miljö-läggning.individuelladerashet
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1992förhållanden ansågomfattades med intresse. Däremot sou 86man
det tydligen mindre viktigt kvalitativt betygsätta Kapitel 2att presta-
tionerna i de olika betygsättning i formämnena. Kvantitativ

genomgångnaanteckningar kurser förekom emeller-av om
tid ofta.

således målenkan konstatera för skolans verksam-Man näratt
kunskapsmålen.Dettahet förändras betonas inte enbart är en av

anledningarna till det inte ovanligt beteendekriterieräratt att
in vid dagens betygsättning. inte hellervägs Läroplanerna tyd-ger

liga anvisningar för vad skall underlag för betygsättning.som vara
Resultatet därför blivithar underlaget för betygen varieraratt
mellan skolor och även mellan lärare vid skola. Betygsamma re-

sålateras till skilda underlag enbart i kombinationsom prov, prov
samarbetsförmå-med intresse, noggrannhet, flit,närvaro, ansvar,

såledesrelativa blirDe betygen enligt tidigare utredningarga osv.
pålitligtmindre instrument för urval.ett

2.2 Betygsutredningar sedan 60-taletbörjan av

års2.2.1 1957 skolberedning SOU 196130

Skolreformens intentioner ge ökad vikt personlighets-attvar
daning och social fostran. framgickDet skolberedningens be-av

sågstänkande betygsättningen komplikation i skolaatt som en en
målsättning.med denna Betygsättning kunde innebära hinderett

för lärares frihet lägga skolarbetet med sikte dessaatt upp
mål,övergripande eftersom förekomsten betyg kan leda tillav

arbetet ensidigt inriktas de strikt kunskapsmässiga och lättatt
mätbara 586. Skolberedningenprestationerna föreslog därför

begränsning betygsättningen fyra olika förslag tillen av genom
hur skulle grundskolan,ofta betyg i dvs. fullständig frihetsättas
från betyg, betyg vid vid sju och vid tolv tillfällen.tre,

innebarDet förslag förordades betyg skulle sättas vidattsom
vårtenninen årskursernatolv tillfällen, dvs. i 5 och däref-
vårterminen årskursterminsvis iter t.o.m.

I betänkandet medgavs dock betygsättningen detatt genom
förordade förslaget fick väl dominerande plats i grundskolan.en
På lågstadiet borde viss begränsning ochde lägsta högsta be-av

588.iakttastygen
Genom begränsningden betygsättningen förslaget in-av som

nebar borde det genomföra den förskjutning tyngd-att av
punkten i skolans arbete överensstämde med ovannämndasom
målsättning tillgångenför skolan. tillades Skulle skolpsy-Det

några årkologer väsentligt förutsättningarnabättre ochom vara
i övrigtäven än bör ytterligare inskränkning igynnsammare nu,

skolans betygsättning företagas 588.
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SOU 1992 86förordades, detbegränsning betygsättningenTrots att varaven
Kapitel 2kontinuerliga ochunderlätta för lärarna göraangeläget attatt

termi-framsteg underelevernassystematiska anteckningar över
På såföräldrakontakter. sättför effektivaskapa formerochnerna

informera för-motivera elever ochmöjlighetskulle lärarna att
uppgiftenda nödvändigabetyg. Betygensäldrar sättautan att var

för urval; för detyrkesvalför studier och samtatt se-prognosge
ändamålet varje termin.inte betygbehövdes dessutomnare

nå en likartad betyg-välja relativa betygSkälet för attatt var
elevernasämnen, enligt vilken betygsstegensättning i alla anger

årskursen.förhållande medelprestationen inomtillställning i
lättastskäl antagligendet psykologiskaDet attantogs att varav

betygs-tillsammans medbetygsättninggenomföra relativ en nyen
sju gällde vidantal deskala med änskala stegett annat somen-
i gamla betygs-inte kunna översättas deStegen skulledenna tid.

innebördövervägande absolutamed derasbenämningarna
588.

någotansåg en ökad diffe-det behövdesSkolberedningen att
föreslogs niogradig siffer-betygsskalan. Därförrentiering enav

förekomma i terminsbe-fick varkenplus- och minusbetygskala;
avgångsbetyg.eller ityg

åtgärderliknandeskulle utnyttjas föreslogshela skalanFör att
fördelning betygen ochbestämdi folkskolan, dvs. stan-avensom

årskurser betygsskala med 9ochvissa ämnen. Endardprov för
föreslogslägsta betygbetyg och 1högsta somsom

4 3 2 16 59 8 7Betyg
12 412 17 20 17 7Procenttal 4 7

övergången till skala samti-framhölls dennabetänkandetI att
principen med god-den hittillsvarandeinnebär slopandedigt av
endast karaktärenföljd detta fick betygenkändgräns. Som av

mått s 589. Kvarsättning skulleabsolutarelativa och inte avav
från fall till fall.avgöras

juli 1962 den föreslagna relativa62 infördes fr.o.m. 1Med Lgr
frånfemgradig betygsskala, lägst 1betygsättningen, dock med en

med normalfördel-fördelas i enlighetskulletill högst Betygen
slagsamtliga elever i riket i kurserningskurvan för sammaav

52 3 41Betyg
24 38 24 7Procent 7

detsom medelgod för den3 karakteriseradesBetyget grupp
avser.

års skolberedning, betygen62 betonade, liksom 1957Lgr att
förstudievalet och arbets-betydelse för det fortsattafrämst hade

därför värdefulla i slutetanställning.givaren vid Betygen avvar
perioderframhölls de under andrautbildningstiden. Det ut-att av
mellan skoladirekt kontaktfick ersättabildningen inte en mer

20



förmågahem 89.och Deras motivera eleverna i skolarbe- SOU 1992 86att
på-fick inte heller övervärderas. likhet med skolberedningen KapitelI 2tet

pekades i 62 betyg kunde negativLgr ha inverkanatt en un-
dervisningen.

års2.2.2 1960 gymnasieutredning SOU 196342

års1960 gymnasieutredning uttryck för bety-gav samma syn
årsfunktioner 1957 skolberedning. betänkandetIgens som un-

derströks dock betygens primära uppgift gymnasiet äratt
ådagalagdaatt gradera elevernas studieprestationer i relevanta

på sådanthänseenden jämförbarhetsätt, hela betygs-överett att
så långt frånskalan möjligt föreligger mellan elever oberoende av

568.vilken skola de kommer
så måttskulleBetygen ett objektivt möjligt 566vara som

på mått så frånelevernas prestationer. borde varaDetta rent
andra faktorer möjligt. Det betydde betygsunderlagetattsom

bestå ådagalagdaskulle enbart under förskriven tid presta-av
tioner alla hänsyn till förmodad i studieprestationer in-utan men

dokumenterad lämplighet för fortsatta 568.studierte
såledesEndast det objektivt mätbara skulle underlag förvara

uppgifter,betygen. Andra skapa motivation och infor-t.ex. att ge
ansågsmation, inte uteslutande knutna till 567.betygen För

dessa uppgifter, framhölls fannsdet, andra tänkbara hjälpmedel
sidanvid betygen.av
utredningen fördes diskussionI vad utmärker abso-en om som

lut och relativ vilketbetygsättning och föredra.är För deattsom
båda utgångspunkter.gällde skilda Om läroplanensystemen var

utgångspunkten förden tekniska betygen, blev betygsättningen
utgångspunktenabsolut, riksgenomsnitt blev betygsätt-ettom var

bådaningen relativ. metoderna vid betygsättningDe den abso--
ansågsluta betygsättningen och den relativa betygsättningen ge-

i allt resultat,väsentligt givet förutsättningarna förattsamma
dem kunde uppfyllas optimalt.

Förutsättningen för den absoluta betygsättningen skulleatt
såvälfungera enligt utredningen betygssteg elevpre-attvar som

erhållastationer kan entydig beskrivning och tolkning. Förut-en
sättningen för den relativa betygsättningen att läroplanensvar
föreskrifter och anvisningar tolkats likvärdigt samtli-sättett av

läsåret sådanundervisande lärare under och jämförbarhet iattga
fråga ocksåden meddelade undervisningen föreligger mellanom

läsår 569.olika
Frågan vilken betygsättning är överlägsen absolut el-om som -

således fråga,ler relativ borde närmast teknisk ises som en-
första hand beroende om vissa för all betygsgivning allmäntav
accepterade förutsättningar uppfyllda i praktiken 569.är
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SOU 1992 86absolut betygsättningFör och emoti
Kapitel 2

ansågs ha vissa obestridli-absoluta betygsättningen i principDen
enligt betygsundersök-förtjänster. Problemet detattvarga -

svårt uppfylla förutsättningar.dess För göraningar attattvar-
införts, efterstandar-hade redan viss relativiseringdetta t.ex.en

studentexamensprov. konstaterades den be-diseringen Det attav
dittills tillämpats inte tillfredsställande uppfyllttygsättning som

jämförbarhet mellan läroanstalter,att med godtagbar äm-kravet
läsår studieprestationer relati-och gradera elevernas trotsnen -

570.viserande inslag

och relativ betygsättningFör emoti

ansågsFördelarna med den relativa betygsättningen denattvar
fråganå betygsskala visat sigden jämförbarhet ikunna om som
uppnåsvår omöjlig med den absoluta betygsätt-eller närmast att

nödvändigtvisningen. framhölls den inte verkarDessutom att
innehållfråga 570.bindande i undervisningenslika starkt om

Nackdelarna med den relativa betygsättningen detattvar av
framgårinte omedelbart prestation är godtagbarbetygen om en

någotinte heller prestationernaseller ej. sägerBetygen om
karaktär. Om förutsättningarna för tolkning ochabsoluta om-

i pedagogisk praxis har uppfyllts, skullesättning läroplanenav
någonenligt gymnasieutredningen inte ha egentligdet senare - -

570.praktisk betydelse
problem den relativa betygsättningenEtt ytterligare attvar

förståsstatistiska principer ochförutsätter bakomliggandeatt
570.tillämpas de betygsättande lärarnaav

fanns emellertid möjlighet motverka nackdelarna medDet att
åtgärder,relativa betygen olika klara anvisningarde t.ex.genom

för betygsättningen hjälpmedel för densamma i formsamt av cen-
570.1givna provtralt

1 svårbemästrat,Informationsproblemet visade sig till-ochsenare vara
blev därför inte enhetlig. intelämpningen betygssystemet Det harav va-

låtitovanligt lärare den klassen referensgrupp i ställetrit att egna vara
informationenför riksomfattande elever i kurs. Avenen grupp samma

från skolöverstyrelsen varit otydlig. intressanthar Ett exempel detta
Derätts 1968, 368finns i PM betygens centrala harom s. proven

betygsnivåhuvudsyfte hjälpa läraren klassen rätttill placeraatt att
förhållanderätt spridning i till övriga klasser i landet. ioch med De ger

mångaprincip information hur elever i klassen bör ha betygetom som
osv.många förvånandebör ha betyget 4 är därför intehur Detsom

lärare skälet femmorna är slut för vill anled-eleveratt vetaanger som
fåtttill lägre än väntat.ningen de betyg deatt
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Utredningens slutsatser SOU 1992 86-k
Kapitel 2

åtgärderUtredningen konstaterade slutligen de relativiserandeatt
redan införts i det absoluta i självabetygssystemet innebarsom

tillämpningverket de principer ligger till grund fören av som
ansågsrelativa betygsättningen.den Dessutom det lätta-att var

åtgärder vidlådersärskildamed motverka de nackdelarattre som
den relativa betygsättningen förbättra absoluta betyg-än denatt

571.sättningen denna glider i relativöverutan att en
utgångspunkt frånMed detta förordade gymnasieutredningen

relativ betygsättning. Samma betygsskala i grundskolanen som
skulle gälla med fördelning betygen i riket helhet isamma av som

och ämnena.vart ett av
Principen relativ betygsättning började tillämpas iom gymna-

läsåretsiet fackskolan fr.o.m. 196667.och Relativa betyg infördes
läsåret års-i gymnasieskolan fr.o.m. 197172. I vissa ämnen och

kurser i gymnasieskolan centrala till ledning för betyg-ges prov
ocksåkomvux komsättningen. I den femgradiga sifferskalan att

användas med den skillnaden lärarna vid betygssättningenattmen
inte behöver följa fördelningsprinciperna. grundvuxInom tilläm-

tvågradig betygsskala, dvs. betygsstegen Godkänd och Ickepas en
godkänd.

SÖ,2.2.3 Betygsättning i grundskola gymnasieskola,och
1972

femgradiga relativaDet betygssystemet hade knappt genomförts,
förrän intensiv debatt betyg började. Debatten rörde in-en om nu

frågor, ocksåbara tekniska antal betygssteg, behovette t.ex. utan
ifrågasattes. många betygsmotståndarebetyg Av hävdades attav

betygen har negativa effekter för skolarbetet och betygsättningatt
nå målen. såledeshindrar skolan de grundläggande Detatt var

årsföreträddes 1957 skolberedning.samma syn som av
bådeKritiken hade sin i betygen de absoluta bokstavs-attrot -

relativabetygen och de betygen och rangordnande.är Avvar-
diskussionerna kunde konstateras de flesta tyckte detatt att var

bådeviktigt med information till elever och föräldrar hurom- -
elever klarar arbetet i skolan. däremotInformationen skulle en--

mångaligt uttalanden inte i form jämförelse medges enav-
kamraterna.

Som konsekvens debatten fick skolöverstyrelsen den 3 okto-av
1969ber Kungl. Majzt i uppdrag att behovetutreda be-attav av
i skolväsendet betygsättningens effekter, funktion ochtyg samt

Missivbrevforn1... 1972-11-01 L.3 29869Dnr
Utgångspunkt för skolöverstyrelsens arbetsgrupp blev att se

utifrån utifrånbetygen dels olika intressenters behov, dels de
ansågsuppgifter betygen skall fylla. olika intressenternaDe vara
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1992 86föräldrar, mottagande skolor och blivande arbets- SOUlärare, elever,
förhållande ansågs Kapiteltill de olika intressenterna betygen 2givare. I
uppgifter, dvs. diagnos-, informations-, moti-skildaha en en en
respektive urvalsuppgift. Endast dessa uppgiftervations- en en av

motiverade enligt arbetsgruppen be-urvalsgrundandeatt vara --
både grundskolan och gymnasieskolan. orsak tillför Dettatyg var

sådanföreslog betygsfri skola. be-skolöverstyrelsen inte Enatt en
överskådbar framtid.helt orealistisk inom Bety-dömdes som en

ansågs med instru-inte kunna undvaras eller ersättas andragen
hjälpmedel för urval.ment som

ansåg emellertid det relativa betygssystemetArbetsgruppen att
tillgodosåg målenofullständigt de angivna för utvärde-ganska

både förhållandei till intressenterna och till utvärde-ringen -
ocksåGruppen menade att olika syften ochringens uppgifter.

innehåll något såinte rimligen tillfredsställandenär sättett
ernås 19.enda utvärderingssystem Därför för-kan ettgenom

målrelateradövergång betygsättning.ordades generell till För-en
två. vissdelarna Dels skulle det ställa kravatt upp envar

målrelateradedels borde de betygen stimuleraminimikompetens,
och bättre, eftersom de skulleeleverna arbeta samarbetaatt mer
uppnåddaenbart i relation till prestationer.sättas

också målrelateradeFördelarna betyg skul-attvar man genom
undgå principiellakunna den relativa betygsättningens ochle

målskrivningensfinnapraktiska problem och samtidigt gylleneen
mellan total frihet och total styrning.medelväg

påförslaget blev kravet jämförbara betygEn konsekvens attav
därför urvalet tillborde mjukas Arbetsgruppen föreslog attupp.

fortsatt högre utbildning inte skulle grundas enbart skolans be-
åtgär-konsekvens blev skolöverstyrelsen vidtogEn atttyg. annan

måluppfyllelseder för att klarare graden till be-än göranu av
9.dömningsprincip

målrelaterat enligtnödvändighet för betygssystemEn ett var
såvälatt undervisning utvärdering i grund-arbetsgruppen och

skola gymnasieskola sker i anslutning till ökad preciseringsom en
målen.läroplanen uppställda innebar det inomde i Det attav

påbörjadesskolöverstyrelsen arbete med utarbeta modellerett att
ändamål målbeskrivning; avsiktenav för detta hanterlig varen

och finna lämplig awägning mel-alltefter ämne kursatt en- -
flertalet remissinstanser kallat styrning och frihetlan vad iman

9.
nå-Målbeskrivningsarbetet MUT-projektet, vilket inte har

slut i i utveckling varande skolsystem, borde enligt plane-ettgot
så långt, procentfördelningsreglerna för deringen ha hunnit att
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frånskulle regler höst- SOU 1992 86fem betygsstegen kunna medersättas nya
1975 37. Kapitel 2terminen

målbeskrivningar arbetades fram i det s.k. MUT-pro-De som
jektet främst avsedda underlätta för och lektionspla-kurs-attvar

utgångspunkternivåför utvärderingnering och lokal samt ge
ocksåläromedel. anledning tillför utformning De attav var ar-

slutliga förslag blev kursrelaterad betygsättning,betsgruppens en
målrelateraddvs. variation betygsättning.aven

ämnesområde skulle preciserasför ämne ellerKursen ett ett
beskrivning en kärna kunskaper och färdighe-genom en av av

sådanför betygetter, och medelkraven kurs skulle motsvaraen
l-5 skulle i och be-3. Betygsskalan även fortsättningen användas,

3 för genomsnittlig prestation. Med betyget 3 rikt-tyget somges
punkt skulle övriga betyg efter de faktiska individuellasättas pre-

38.nationerna
Fördelningen skulle läraren och inte föl-betygen avgörasav av

Återhållsamhetbestämda med ytterlighetsbety-procentsatser.
5.anbefalldes 1 och sitt förslag emellertid arbets-Igen angav

i vissa fördelning bety-procentsatsertermergruppen av en av- -
årskursernai 8 och 9 enligt glidande betygsskala.gen en

också målprecise-fördelning skulle vägledande förDenna vara
riktningsanvisning förringen. detta fick lärarna fördel-Utöver en

10.ningen betygen centrala provav genom
Arbetsgruppen betonade ämnesbetygen bordeatt motsvara

färdigheter,kunskaper och utvärderingen verksamhe-trots att av
måli skolan enligt läroplanerna skall samtliga deten avse--

skolan skall främja, dvs. inte enbart ämneskunskaper och färdig-
inteheter. Samtidigt framhölls betygen skulle grundasatt en-

ocksådast enkelt mätbara resultat. underströks övergri-Det att
förmåga tillpande ämnesfärdigheter som analys och lik-syntes

förmåga inför problemtillämpa kunskaper vikti-äratt nyasom
39.3ga

finns skillnaderförslaget framhölls det mellan grundskolaI att
konsekvenseroch gymnasieskola har för fastställandett.ex.som

för godkända kunskaper. skolöverstyrelsengräns Enligtav en var
sådandet oriktigt i obligatorisk skola efter-sätta gräns,att en en

skall erbjuda denskolan enskilda eleven ut-som en gynnsam
veckling. Eftersom det föreslagna kursrelaterade betygssystemet

måstenågon betygsnivå för däremot,inte har icke godkänd, det
gymnasieskolan definierad minimi-enligt förslaget, för finnas en

SÖs2 målbeskrivningar åMUT-projektet, innebararbete med som
målen,nedbrytning precisering i linje med utbildningstekno-och lav g

login undervisningen i början 1970-talet.och den programmerade av
på frånkritik riktadesProjektet avbröts bl.a. grund den somav massiva

målskrivningenlärarhåll tvångströjaden likriktande styrningochmot
för undervisningen.innebar

3 gångLärare, föräldrar ñck tillfälle arbetets delelever och underatt ta
förförarbetena till förslaget. Elever kritiserade det det skulleattav

till där utvärdering mätbara kun-kunna leda skolaen genom prov av
färdigheter övergripandeskaper och sätts i varigenom skolanscentrum,

mål l.undanskymmas dir. 1973-02-16, bilagaskulle kunna
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centralt eller lokalt formulerade SOU 1992 86kunskap i alla ämnen genom
miniminivå måste 2kursangivelser. Under denna det finnas möj- Kapitel

44.lighet inte betygatt ge
föreslå åtgärderavslutade sitt förslag medSkolöverstyrelsen att

slagtreav
betygsättningen,1 formella justeringar i den nuvarandevissa

målrelateringåtgärder2 för ökad betygen,av
3 former för till högre utbildning.ändrade urval

års1973 betygsutredning SOU 197792.2.4

åtgärdsförslag satteigång dis-Skolöverstyrelsens omfattandeen
följd regeringen sju sak-kussion. Till denna uppdragetav gav

utgångspunktatt, med i skolöverstyrelsenskunniga prövaatt
lösning vilken i väsentligt enighet kanförslag, finna allten om

nås 1973-02-16.dir.
påförslag till betygssystem skulle grundasBetygsutredningens

bedömningar dess funktion urvalsinstrument, dess effekterav som
mål.på skolarbetet och möjligheterna uppfylla skolans Dessut-att

systemetskulle överväganden rörande olika detaljer igörasom
1973-02-16.dir.

behövde inte betygsutredningen i sitt förslag be-Däremot vara
mälpreciseringarläroplansutveckling läro-roende en med avav

hållna mål. sådantallmänt läroplansarbete skulleplanernas Ett
skolöverstyrelsen.utföras av

Grundskolani

SOUsitt betänkande i skolan 19779 föreslog 1973I Betygen
års betygsutredning betygsfri grundskola. Utredningen fann atten
övergången till gymnasieskolan lösaskunde sätt änannat ge-

Enligt den bedömning gjordebetyg. utredningen kundenom som
med omdömen.betygssystemet ersättas Denett system typav av

avsågs följandeomdömen beskrevs sättsom
från sida syftaEtt omdöme skolans skall till helhetsbe-en
sökandes förutsättningar genomföradömning den denatt ut-av

bådebildning han sökt. Skolan skall därvid hänsyn tilltasom
ämnesprestationer till andra kvalifikationer bedömshans och som

för hans möjligheter utbildning-väsentliga klara den söktaatt av
På sådantövriga urvalskriterier bör omdö-sätt ettsamma somen.

förutsättningar utbildningenhans klara den söktaattme om av
såledesi Med omdöme graderad beteck-uttryckas poäng. avses en

ning visar hur skolan bedömt den sökandes förutsättningar attsom
utbildning utredning-genomföra den han intresseradärsom av.

kursivering Omdömet kan i tregradig skala följan-ens ges en
de sätt
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3 eleven har mycket förutsättningar SOUpoäng goda 1992 86att genom-
föra sökt utbildning Kapitel 2

2 eleven har goda förutsättningarpoäng genomföraatt
sökt utbildning

1 eleven har mindre förutsättningarpoäng goda att genom-
föra sökt utbildning ss. 224-225.

Eftersom de flesta elever kom in den gymnasielinje de öns-
kat, behovet betyg för urval till gymnasieskolan följaktligenvar av

fråninte Utöver omdöme skolan föreslogs andra urvals-stort.
ansökningsgång,grunder, valalternativ, arbetslivserfarenhet,t.ex.

förutbildning könstillhörighetoch skulle beräknas efter olikasom
poängtal och sammanräknas med skolans omdöme.

Fram till grundskolans slut behövdes inte traditionellt jämfö-
rande betyg i skolan. kundeDe ersättas med individrelaterad be-
dömning i form samtal. I slutet varje termin skulleav av en sam-
lad information till elev föräldraroch elevens skolsitua-ges om

åläggastion. Skolan skulle inbjuda till samtal varje termin. Ef-att
skolgångfullgjord skulle alla elever intyg avslutadter ett om

grundskola, medan omdömen skulle till elever skulleges som
fortsätta i gymnasieskolan.

Gymnasieskolan-k

Betygsutredningen framhöll betyg inte till fördel föratt var ar-
betsklimatet i gymnasieskolan. Eftersom urvalet till fortsatt ut-
bildning huvudsakligen gjordes med hjälp gymnasiebetygav en--
ligt riksdagens beslut det dock1975 nödvändigt haattvar en-
jämförbar, graderad betygsättning i gymnasieskolan.

Enligt utredningens uppfattning borde betygen kursrelate-vara
rade, i praktiken det mindre betydelse vilken metodmen var av

användes vid betygsättning. För kursrelaterade betyg taladesom
sådana missförstånd,intede anledning till detnär gälleratt gav

frågabetygens fördelning i klassen, ibland förekommit isom om
50.relativa betyg

gymnasieskolan föreslogFör utredningen tregradig skala.en
följande skäl begränsningenDen för skalanangav av

skillnaderEftersom i den lägre delen betygsskalan inteav
någotbetyder för urval till högre utbildning eller vid anställning,

det inte nödvändigt differentieraär mellan elever med betygatt
under mittbetyget.

svårtI gymnasieskolans praktikämnen är det graderaatt
mångaelevernas prestationer i 50.steg

Eftersom kursrelaterade betyg inte tillräckligt god-k ger en
fåtaljämförbarhet, bör betygssteg bidra till förbättring i detett en

måste så mångaavseendet. Dock det finnas betygssteg det äratt
möjligt göra urval sökande godtagbart sätt. Be-att ett ettav
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86med 3 SOU 1992bli 2 ochföreslogsför betygsstegenteckningarna som
prestation. Kapitel 2för godkändgenomsnittlig och 12 förhögsta betyg,

innebar minskningförslagbetygsutredningensTrots att en av
förslag, rikt-skolöverstyrelsensjämfört medantalet betygssteg var

ändå desamma. Betygetfördelninglinjerna för betygens som
riktpunktprestation, skullegenomsnittligförskulle sättas varaen
utgångs-med3 skulle1 ochbetygssteg. Betygenför övriga ges

från prestationerna. skul-individuella Betygende faktiskapunkt
några procenttal avgörasefter bestämdafördelasle inte utan av

centrala254. för normeringenMenbetygsättande lärare av
fåskulleelevernariktpunkt hälftenatt ca avsomprov angavs

ungefär likaskulle fördelasden andra halvanmedanmittbetyg,
på högre betyg.lägre och

bå-betygsfrågan fick betydelseBetygsutredningens inställning i
grundskolan och för den197879180 Läroplan förförde prop.

inteframhölls betyg80. propositionenföljande ILgr ettatt
underlagsina uppgiftertillfredsställande fyller utöversätt att ge-

också betygbetonades ärtill gymnasieskolan. Därför urval att
förmåga skapa moti-informationsgivare,bristfälliga och deras att

ifrågasattes. engagerandeStudierna i sig bordevation attvara
in-uppgift. Att det dettaför dennainte behövsbetyg trotssenare

går att detbetygen i grundskolan sades beroundvaraattte
något för klaraalternativ till betygnärvarande inte finnsför att

måste vid begrän-fortsatt utbildning skedet urval till ettsomav
92.platserantalsat

betyg blevden redovisadekonsekvensEn attsynenav ovan
års-ytterligare, dvs. tillgrundskolan skars nedbetygstillfällena i

ocksåi 80har ställts undantag Lgr8 och Betygenkurserna
ansågsfått följd deavsnitt. Tillde inte attegetatt ett avgenom

singrundskolan enbart i kraft urvalsupp-berättigande iha ett av
fått studie- ochunderordnad plats i kapitletgift, har de omen

yrkesorientering.
i grundskolan är bety-femgradiga skala tillämpasdenI som nu
några procenttal;givnamedelbetyg. Fördelningen följer inte3get

4or.5201 skall färre antalet 20r ochlzor och änantalet vara

års 198196gymnasieutredning SOU19762.2.5

från års gymnasieutredningtilläggsdirektiven 1979 fick 1976I
i gymnasieskolanöverväga betygsättningeni uppdragbl.a. att

4.dir. 1979-06-07,förslag häromoch lämna s.
råddeUtgångspunkten detför gymnasieutredningen attvar

lämplig ibetygsättning interelativ ärstor enighet attom en

igång försöksverksamhet med4 SO i uppdrag sättaRegeringen attgav
syfte att klarlägga,intagning till gymnasieskolan ifribety ettom ur-

fall skallbehövas detta ikommer och hurvals orfarande ut-att vara
möjligt avveckla93. Enligt propositionenkunde detformat attvara

positivt.i resultatet blevbetygsättningen kolan,grun om
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gymnasieskolan. Samtidigt hade forskningensutredningen SOU 1992 86om
och forskarutbildningens situation i den SOUhögskolan Kapitel 2nya
198129 förutsatt betygen i gymnasieskolan i framtiden skulleatt

elevrelativa betyg 239.vara
Både från elevernas och samhällets synvinkel det, enligtvar

gymnasieutredningen, viktigt garantera slutkompetenser iatt
form yrkesmässiga färdigheter, respektive kunskaper och fär-av
digheter, grund för fortsatta studier högskolan.i För attsom

måsteskolan skulle kunna detta elevers kunskaper ochgarantera
förhållande målfärdigheter kontrolleras i till de ställtssom upp -

ocksåinte bara vid slutet utbildningen under utbildning-utanav
gång.ens

såledesGymnasieutredningen betonade kunskapskontrollens
förhållandeöverordnade ställning i till betygsättningen i olika for-

mer. gång tvåKunskapskontrollen hade under skolarbetets hu-
vudsyften 240

Att informera studieresultat för eleven möjligheti attom ge
inse vad ytterligare behöver göras.att som

Att lärarna underlag för bedöma elevernas kunskaperatt-k ge
och tillsammans med eleverna planera vad bör förgöras attsom
nå målen.

Vid slutet ett studieprogram skulle enligt utredningenav ges
information det samlade studieresultatet i form kom-ettom av

någotpetensbevis betygsdokument med slags betyg över de- -
uppnådda studieresultaten 241. Kompetensbeviset skulle rik-

såvälsig till elever och föräldrar till arbetsgivareta och hög-som
skoleutbildningar.

betänkandetl konstaterades det fanns delade meningaratt om
betygens roll för elevernas motivation och dem för attpress
inhämta kurserna 241. Kommitténs grundinställningegen

måste sådant innehållatt varje sådanämne ochettvar ges en
metodisk utformning det upplevs väsentligt, värdefullt och in-att

för eleven hjälp betygssystemet 242.tressant utan av
Utredningen föreslog studieorganisation bestoden som av

grundkurs, tilläggskurs och fördjupningsstudier. Därför kallades
betygen kursrelaterade. föreslagnaDe kursrelaterade betygen lös-

enligt utredningens uppfattning, inte vissa mätteoretiskate, pro-
blem eller urvalsproblem. Däremot de föredra framför deattvar
relativa betygen, eftersom de öppnade för samarbetsmöjligheter

pågenom andelen nivå någrabetyg viss inte iatt exak-en anges
ansågs ocksåprocenttal. De lösa de allvarligata mätteore-mest

tiska problemen i det relativa betygssystemet.
Ytterligare fördel med de kursrelaterade betygen lyftesen

ocksåfram, nämligen de bättre möjlighet konstrueraatt attgav
såbetygsskalan skillnaderna i betyg mätbara, vä-att motsvarar

sentliga och tillförlitligt uppmätta skillnader i kunskap 243.
Enligt bådeutredningens uppfattning det nödvändigt ochvar

önskvärt i gymnasieskolan ställa krav godkändaatt stu-upp
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på 1992 86SOUemellertid definierasbordedieprestationer. Godkändgränsen
Kapitel 2Ikursernas karaktär.ochde olikaberoende ämnenasolika sätt

bestämda sä-vissaställeryrkesämnen,somliga ämnen, t.ex. som
till vadgodkänd länkasdefinitionenbordekerhetskrav, somav

filosofi, histo-t.ex.i andragodkäntgränser;naturligakallades
kunde igodtycklig. Denför godkändria bedömdes gränsen som

vad kanefterlämpligen bestämmasdessa ämnen vara ensom
medandraämnet. ytterligare ämneni Iarbetsinsatsrimlig gans-

prestationsmål kansmå visstdär intetimtal ämnen,ka ettsamt
mått påansåg bordegodkändutredningen ettsättas, att somges

sådanaMålet igodkänd borde ämnenfördeltagande.aktivtett
förutsätt-efter sinamotioni idrott ochdeltareleven t.ex.attvara

ningar.
studieresultatgodkändafrågan graderingytterligareI avom

godkändagraderadeutredningen förmajoritetsiguttalade aven
ansåg graderingminoriteteller fyraibetyg attsteg;tre avenen

gymnasieskolan.arbetet inödvändig förintegodkända betyg var
sådanansåg kundegraderingdockminoritetDenna att varaen

till hög-urvalsmöjligheterandravisade sigmotiverad, det attom
underlag.tillfredsställandeskolan inte ettgav

godkända betyggraderingbedömdesvärdefullSärskilt vara,av
kursinnehållså och timtal, detomfattandehar attnär ämnet ett

gång skillnader eleverblikan förutsättaskursensunder stora
i dende tankeformer,tillägnandearbetsinsats och iiemellan av

tillämpningsförmåga kun-förståelse utgör ämnetsoch den som
244.skap

kunskapsnivådendefinieradesGodkändBetyget somsom
normal prestation.förväntastill ochsyftarkursen vara ensom

godadels mycketborde förutsättasgodkändöverbetygenFör
kunskapsnivå eleven harinnebärdelsprovresultat, attsomen
på sådant kan tänka själv-hansättsig kursentillgodogjort attett

ämnesområdet. högstaDetkreativt inomanalytiskt ochständigt,
fullständigtnärmastelev som förutomborde denbetyget ettges

dis-aktiv iförmedlats i kursen, ärdet stoffbehärskande somav
förmåga analytiskttänkagodövningar, harkussioner och attsom

också förstår hur de kunskaper hani ochkreativt ämnetoch som
kunskapsområden vil-ochandrarelateras tillkanhar i ämnet vet

högsta betygethar. detämneskunskaperna Förtillämpningarka
hel-integrerade ivälkunskaper äratt elevensborde krävas en

244.hetssyn
avsåg och all-Ovanstående karaktärsämnenfrämstgradering

kundefördjupningsstudier. Denfärdighetsämnenmänna samt
med högt tim-integrationsämnenanvändas i stöd- ochdessutom

god-godkändickebetygenföreslogs endasttal. övriga ämnenI
känd.

till högskolanuppgift vid urvalbetygensgraderadeDe var en
fråganutifrån generelladenfråga statsmakterna bedömaför att

urvalsfrågorna inte in-högskolan. Eftersomurvalsgrunder tillom
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gick i utredningens uppdrag, föreslogs dessa skulle utredas i SOU 1992 86att
särskild ordning bakgrund de förslag till studieorganisa- Kapitel 2mot av
tion och kurssystem lämnats för gymnasieskolan. Hänsynsom
borde till erfarenheterna det gällande antagningssystemettas av

också till olika möjligheter till kompletterande urvalsgrun-samt
245.5der

på2.2. 6 Expertutredningen effekterBetygens
undervisningen Ds 199060

Enligt departementsprotokoll 1989-12-21 tillsattes expert-en
för analysera betygens olika funktioner och betydelseattgrupp

två frågorför undervisningen kontinuerligt behandlats i ti-som-
digare betygsutredningar.

tvåförordetI anfördes skäl för särskilt utreda betygens be-att
frågantydelse för undervisningen. Dels hade behandlats i mindre

omfattning tidigare utredningar. Dels fanns det, enligt expert-av
skäl för bedöma betygens pedagogiska betydelse, ef-attgruppen,

deras roll vid urval till högre utbildning successivt blivittersom
och kommer bli mindre avgörande.att

Då fårbetygen mindre betydelse för urvalet, förändras si-en
tuationen och det kan tänkas bli möjligt hur betygen kanatt se

positiv betydelse för undervisning och kunskapsutveckling. I
betygsfrågornadirektiven till framhölls börexpertgruppen att

således kunna behandlas i bredare perspektiv och betygensettnu
utgångspunkterpedagogiska funktion lyftas fram. Detta förger

i första hand skapa betygssystem förankrar läropla-att ett som
kunskapssyn i skolarbetet.nens

Beträffande uppdrag underströk Riksdagensexpertgruppens
utbildningsutskott Betygsfrågori sitt skolområdetbetänkande
198990UbU4 det väsentligt utredningen leder framatt attvar

sådan påtill betygen eleverna i möjligastörsta utsträck-atten syn
frånning kommer bort föga gagneligt jämförelsetänkande sigett

emellan 8.
I den analys presenterade i september 1990expertgruppensom

uttrycktes 11 12enighet de relativa betygen spelatattav om
sin roll i den svenska skolan. Det skäl för dennaut tregavs upp-

fattning.

5 Tillträdesutredningcn SOU 198557, bedömde de relativa be-attsom
tills vidare nödvändigt förunderlag urval till högskolan,t ettgen var

målrelateratfördelar sådantmed betygssystem. Ett skulleett stemg s
öka möjligheten utforma högskolans behörighetskrav än-att ettp mera
damålsenligt dåsätt än idag, eftersom kraven för olika betyg kunde defi-

innehållsligtnieras 123.
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1992 86SOUurvalsinstrumentbehovlängrefanns inteDet ett somavi
2Kapitelsätt.6rättvistelevermellandifferentierauppfattades ett

brustit ihaderelativa betygssystemetdetTillämpningeni av
nivåerpå aldrig fulltolikamånga eftersom utavseenden, man

endastdess syftebas ochteoretiskadess attellerinsett accepterat
99.rangordna

lång förlorat all-tid tillbakasedanhadebetygenrelativaDei
inte di-degrundtroligen främstförtroende, attmänhetens av

kunskaper.tillrelateradesrekt
betyg detkritik generelltanförde mot attExpertgruppen som

inte hel-rättvisa betyg,objektiva ellerheltmöjligt sättainte är att
sådant förlederEttfingraderat systemler system.ett ossgenom

begräns-underliggandeinteexakthetskenbarasin att segenom
emeller-kritik betygallvarligasteningar. Expertgruppens mot var
kunska-en liten deltillrelaterasendast kommerdetid att avatt

läroplansmål itill allaegenskaper och inteochfärdigheterper,
ingå bedöm-förutsatts iläroplanenenligtvid , vilkahela deras

100.eleverningen av
för ellerskälenfördesutredningen emotI ett resonemang om
förslag. Där-kunde inteGruppenskola.betygsfri ettomenasen

två grundskolanföralternativa förslagpresenteradesför
årskurs behörig-i slutetkompetensbevissamlatEtt avi

årskurserövrigagymnasieskolan. Istudier iförhetsgivande re-
rikbedömning förindividrelateradkommenderades att engeen
måltill skolansrelaterasskulleinformation,nyanseradoch som

någon enkel symboltillreducerasskulle kunnainteoch som
103.

två godkänd.VälMålrelaterade Godkänd ochibetyg steg
förhållande till läropla-idefinierasenligt förslagetskulleBetygen

någrautifrån bestämda Be-mål och inte sättas procentsatser.nens
årskursårskursvårterminen 8 i Betygetiskulle sättas samttyg

gymnasiet.studier ibehörighetsgivande förskullegodkänd vara
undervisningtill förlängdBåda elevensbetonade rättförslagen

skolväsende.kommunensi
målrela-majoritetföresloggymnasieskolanFör expertgruppens

Utmärkt.godkänd ochGodkänd, Väliterade betyg tre steg
några fördelningsanvis-inte finnasskullebetygstegenFör
godkänd och Utmärktutifrån VälBetygenningar procentsatser.

årskursvårterminensgången islutvidförstadockskulle ges
årskurs i ämnen, äm-termin fr.o.m. 1varjeföreslogsBetygi

och kurser.nesgrupper
i princip kunnadet skulleGodkändbetygetFör atti angavs

högskolan.till studier inås behörighetochalla elever geav

skyl-Växa med kunskaper199091855 är enligtVarje kommun prop.
för samtliga de ungdo-på nationellautbildningerbjudadig att program

årskursen i grundskolan ellerslutfört sistahari kommunen sommar
skalloch55. platsermotsvarande Antalet anpas-grenarprogram

också erbjudaönskemål. skyldigärVarje kommun attefter elevernassas
grundskoleutbildningmedtill ungdomarindividuellt somett program

något program 64.nationellttagits ineller inte harinte sökt
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målrelateradeDe skäl anfördes för betyg i gymnasieskolan SOU 1992 86som
följande Kapitel 2var

Gymnasiebetyget skall bevis yrkeskompetenst ettvara
ocheller behörighet till högre studier.ge

Betyget skall inte generellt urvalsinstrument.-k ettvara
Betygsättningen skall brett och allsidigt underlag;i ettges

undervisningen skall därför läggas påmed sikte läroplanensupp
mål.alla
Som frivillig skolform bör gymnasieskolan till elever-t attse

får den utbildning de beställt. åtagaSkolan bör därför signa att
föra fram eleverna till godtagbara förhållandekunskaper i till ut-
bildningsmålen påoch genomgångendem bevis utbildning.ettge

2.3 iBetyg omvärlden

2.3.1 Kortfattat betyg i länderandraom

Vad gäller betygsättning och betygs utformning finns mycketen
variationsrikedom mångfaldi omvärlden. dennaIstor finns olika

betyg formaliseradeärtyper och informationav som ger genom
gradering förhållandeprestationer i till kursplanernas kun-av
skapsområden. Den vanligaste graderingen fem-är elleren sex-

ocksågradig skala. Det ofta beskrivande redogörelser iblandges -
individrelaterade relation till kursinnehållpreciseratutan ellerett

Många gångertill andra elever. kompletteras skriftligt betygett
med samtal.ett

fleraI västländer finns varken nationellt fastställda läroplaner
eller nationellt gällande betygsbestämmelser. följdEn detta blirav

skolbetyg används i mindre dåomfattning;att de har intet.eX.
någon urvalsfunktion. viktigareJu uppgifter skolbetygen anses
fylla, desto har riktlinjer och principer utarbetatsnoggrannare

ev. nivånationell regional för underlag, utformning och an-
vändning. föremålSkolbetygen har varit för mycken offentlig de-
batt alltsedan början 70-talet. Denna debatt har kulminerat iav
olika nationella rörelser i riktning öppet betygssy-mot ett mer

Detta har lett till lagstiftning kringstem. skolbetyg i de flesta
högteknologiska länder.

Under tid har utvecklingen tillgångöppenmotsenare en mer
till skolbetyg för föräldrar år fåttoch elever över 18 till följd att

föremålbetygen har blivit för lagstiftning i EG-länder. Till följd
detta har givits följande generella riktlinjer för utformning ochav

användning skolbetyg i EG-länderav
Betyget skall enhetligt bestådokument och intei ettvara av

slumpmässiga uppgifter.
Betyget bör lättbegripligt innehållaoch läsanvisningar.i vara
Betyget bör lätt fylla i och uppdatera.i attvara
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86innehålla information SOU 1992användbarfaktisk ochbörBetyget
Kapitel 2färgade tankar.personligtutan

granska, samtidigtoch möjligtbör öppetBetyget attvarai
garderas.integritet börindividenssom

utbildning huribör krävasskriva betygFör utatt mant
går betygsättning.bedömning ochobservation,vidtill väga

mednödvändigtbetyg detinföra relativa ärkunnaFör att en
fleranormerande Iochoch centralt givnanationell läroplan prov.

läroplaner, och det harnationellainte funnitsOECD-länder har
svårigheter införa relativa betyg.med vissadärför varit förenat att

fråntioårig infördesobligatorisk skolaFrankrike, därI en
årskurserna i det allmän-6 och 7odifferentierade1975, deutgör

då vilka ele-observationscykel, det avgörss.k.skolsystemetna en
baccalauréat. privata skolorna ärdelämpliga för Iärver som

årskurser franska skolan ärockså differentierade. denIdessa
årskurs, företeel-vanligmycketkvarsittning, dvs. att en enom

årskurs 5 vid öv-vid slutet70-talet hade elevernaUnder avse. -
kvarsittningar.ergången 1,6i genomsnittsekundärstadiettill -

frånbestårmålrelaterat betygsskalaBetygssystemet är av ensom
godkänt betyg.och 101-20, 20 högsta betyg ärdär är

gammaltStorbritannien har sedaniUtbildningssystemet ut-
med ingripandenvarit ovanligtdet hardecentralisering;märkts av

så de haftfrån hänt, harutbildningen. Ommyndigheter icentrala
State for Educa-ofSecretarykaraktär rekommendationer, t.ex.av

mål för sko-preliminärt föreslogsdär dettion 1977,and Science
lornas verksamhet.

således hardecentraliserat,skolsystemet, ärbrittiskaI det som
därförkonfidentiella; de hargammaltskolbetyg sedan ansetts

ochför urval ävenmellan institutionermycket sällan använts
några endast vissa lärar-skolor harskolan. Imindre ofta inom av

På skolbety-tillgång grundinom institutionen.till betygen avna
betygssituationenStorbritannien harikonfidentiella karaktärgens

länder. betygs-europeiska Denförblivit jämfört med andraoklar
C, och med Afemgradig A, D Eskala används B,ärmestsom -

användsdessutomC godkänt betyg;betyg ochhögsta ensom som
3betyg ochhögstasjugradig betygsskala, 1-7, med 7 somsom

godkänt betyg.
år strukturplan1970 ladeBildungsratDeutscherTrots att en

olika delstater-gälla devilken skulleför Västtysklands skolsystem,
följtvarierande gradi högstförbundsrepubliken, har dessaina

i realiteten intedelstaternainnebärrekommendationerna. Det att
betygsskalahar nationell läroplan. Den som an-gemensamen

godkäntoch 4högsta betygsexgradig, med 1vänds är somsom
högskoleutbild-urval tillofta användsbetyg. betygEftersom som

centraltlokalt utarbeta-i formningar, kunskapsmätningargörs av
olikaföromräknas till poängi studentexamende Betygenprov.

genomförda kurser.

34



86I USA, där inte skolbetyg används för SOU 1992intagningsprovutan ur-
val till högskoleutbildningar, finns inte centralstyrning i form Kapitel 2av

nationell läroplan. Skolbetygen har tidigare haft betydelsestoren
rådgivningenför den individuella inför studier utbildning.och

årUnder har emellertid kunnat konstateras skolbetygenattsenare
otillfredsställandeär bas för bedömning elevernas ämnes-en av

kunskaper. betygsskalaDen används femgradig, A, C,är B,som
och där högsta betygD, A och betyget för god-D ärges som

ocksåkänd. bokstavsbetyg absolutaDessa är och används vid be-
ocksåtygsättning Vid betygsättningen kan in andravägasav prov.

dimensioner kunskaper,än närvaro, flitt.ex. osv.

2.3.2 Norge

Eftersom organisation och villkor inom ochskola utbildning i
Norge i situationen i svensk skola, kan detstort motsvarar vara av

påintresse närmare in betygssystemet där.att
också gåttBetygssystemet i harNorge igenom motsvarande re-

årslativisering det svenska. Med 1939 Normalplan valdessom
utgångspunktnormalfördelningen för betygsfördelningen.som

ocksåinfördesDet normerande i centrala till hjälpämnenprov
nivå.för bedömningen den klassens bakomliggandeDeav egna

skälen till relativa betyg infördes i Norge iatt stort settvar sam-
vårti land, dvs. inflation vad gäller de övre betygen ima som en

den gamla betygsskalan, önskan möjliga jämförbar-störstaen om
het hela landet rättvist urvalsinstrumentöver vid in-samt ett mer
tagning till högre utbildning eller vid anställning. iBetyg sätts -

årskursfemgradig skala fr.o.m. höstterminen i dvs. mot-en -
vårtsvarande högstadium i grundskolan, i obligatoriska ämnen

ingår ocksåi ordning och uppförande. ordningsbetygetIsamt en
bedömning elevens arbetsinsats.av

finns dessutomDet ytterligare aktuella jämförelse-mer- -
bådapunkter mellan de ländernas skolsystem. I Norge genomför-

några år vårtdes tidigare än i land decentralisering skolan.en av
betygsfrågankan visst värdeDet redovisa hur harett attvara av

lösts i samband med dessa förändringar. konsekvens med infö-I
målstyrning också målrelatera-rande gjordes nämligen betygenav

de under 80-talet.
i Stortingsmelding 1982-83Det betonades 62 betygenattnr.
utgångspunkt frånborde medsättas elevens prestationer i ämne-
också målrelateringHär framhölls den omläggning till vidattna.

bedömningen elevernas kunskaper genomfördes i börjanav som
målen80-talet uttryck för kravet skall betonas.ett attav var

målrelateringi NOU 19782 införaFörslaget för betygsätt-att
ningen fick stöd alla remissinstanser. Departementet föreslogav

målrelateringemellertid s.k. avpassad grund för bedömning-som
elevernas kunskaper. Anledning till denna benämningen av var
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mål-individrelatering, SOU 1992 86de relateringssättenuppfattningen att tre -
varandra inbör- Kapitel 2grupprelatering beroenderelatering och är av-

oberoende varandra i sko-därför tillämpaskunde intedes. De av
måste värdering individuella framsteggöralan. Läraren ut-aven

ifrån betydde lärarens bedöm-kunskap Det attgruppnormer.om
frånutgå vad rimligt krävaskulle ärning eleven att ut-somav

ansågsäldersstadiet.ifrån gällaför Detsammaförutsättningarna
ämnesmål adekvat lärostoff, dvs.och valför formuleringen avav

måfå.mål innebarkunde inte formuleras Dettakravoch att
med vid individrelate-nödvändighet fannsgrupprelateringen med

alltsåmålrelaterad enligt dettabedömning. årrad och Betygen
relaterade till denna trefald.sätt att se

målrelatering i74, borde avpassadSt.meld. 62,Enligt nr. s.
fördelningen betygen generelltinte innebärapraktiken att av

undervisningenförändras.komma Förutsattskulle att att anpassa-
både och till undervisnings-elevernas förutsättningarväl tilldes

målen, efterämnesprestationer fördela sigborde elevernas en
kommadel elevprestationernaklockform; attantogsstoren av

kring genomsnittet.ligga
uppfattning betonadesmed dennakonsekvensI att normeran-

målrela-står motsatsförhållande till användningiintede avprov
sådana skulle braframhöllsbetyg. Detterade att ettprov vara

betygsskalan möj-för för tillämpa bästahjälpmedel lärarna att
någorlunda stränga.likadvs. lärarna skulle kunnaliga sätt, vara

resultat normerande ifördelningsprocent ochTrots cen-av prov
huvudprincipen för lärarna eleventrala skulleämnen, attvara

målnivåeröverensstämmelse med de hanbetyg iborde som
nått ämnet.inom

målformuleringar inte skulle begränsakursplanernasFör att
skolan, varnades medval arbetsstoff och arbetssätt ifriareett av

på mål-medel-tän-till Sverige för bygga 60-taletshänvisning att
målkvantifieravårt läro-i land ledde till försökkande, attsom

stoffet.
målrelaterad bedömning elever-framhölls kräverDet att atten

enligt vissa kriterier följdämneskunskaper bedöms ärsom ennas
ämnesmålen. den anledningen skulle detpreciserade Avde va-av

både undervisningen bedömningen elever-värdefullt för och avra
bådeämnesmålkursplanernas kunde fördjupaskunskaper omnas

konkretiseras.och
målrela-valts i den s.k. avpassadeväg NorgeDen som genom

således fortfarande definiera-teringen innebär betygsstegen äratt
fördelning. i sin ämnesspecifikai Det innebärde tur atttermer av

inte blir centralaoch kriterier för betygsstegen detbeskrivningar
blir inte heller rikt-bedömningen elevernas kunskaper. Devid av

i kunskapsprocessen.ningsgivare
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3 Betygens uppgifter SOU 1992 86
Kapitel 3

I Betygsberedningens direktiv har betonats betygen skallatt mer
återföringeleverna erfarenheter för eleverna än utgörage en av

urvalsintrument för fortsatta studier dir. 199062, 4. Bety-s.
uppgift blir därmed främst instrument i självaatt ettgens vara

utgångspunktkunskapsprocessen. frånMed just denna uppgiftatt
givits ringa vikt i tidigare utredningar, bör det intresse attvara av
här redovisa vilka uppgifter dessa utredningar ansettsom som
viktiga för betygen.

Av betygsutredningars betänkanden fr.o.m. 60-talet har fram-
gått betyg eller mindre befogade beroendeatt huransetts mer
väl de fylla olika årsuppgifter. Redan i 1940 skolutred-ansetts
nings betänkande SOU 194545 fördes diskussion hur välen om
bokstavsbetygen fungerade påmed avseende olika uppgifter. Dis-

utifrånkussionen dåfördes den kritik riktades betygen.motsom
Sedan dess har betygens olika uppgifter och hur tillfredsställande

fyllerde dem diskuterats i varje betygsutredning. I utredningarna
påhar hävdats olika sätt betygens roll och uppgifter. Där-att se

med har det tagits ställning till varför och betyg behövs.om, var

3.1 Uppgiften informeraatt

Flera utredningar har tagit ställning till och föreslagit olika be-
harDe därmed analyserattygssystem. värdet betyg infor-av som

mationsgivare. Eftersom information påverkankan innebära sti--
mulans, har betygens infonnationsuppgift och moti-press osv. -
vationsuppgift frånofta inte skilts påvarandra. Synen hur bety-

fyller uppgiften informera har förändrats underatt hand,gen att
döma vad hävdats i olika betänkanden.av som

årsEnligt 1940 Skolutredning SOU 194545 betygensvar
främsta uppgift att sammanfatta skolans omdöme lärjungar-om
na. skulleDe informera dels skolan elevernas möjligheter iom

fortsattadet skolarbetet, dels eleverna och föräldrarna, för sär-att
fåskilt de skulle vägledning vid planerandet desenare av ungas

framtid 18.
I Allmänna anvisningar för undervisning och fostran sko-

SÖlans högre stadier, 1959, gällde det gamla skolsystemet,som
fanns förmågatilltro till betygs förmedlastor olika slags infor-att

årsmation. 1957 skolberedning, förberedde den grund-som nya
skolan, föreslog relativa betyg och begränsad betygsättning i

Ändagrundskolan. sedan denna utredning har hävdats betygatt
inte behövs för informera gårelever och föräldrar hur detatt om
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föreslagits 1992 86SOUinforma-och bättreandradetta harFöri skolarbetet.
3Kapitelochförbereddaskulle välinnebäraformertionsformer mersom-

dettaunderströks änLgr 62föräldrakontakter. Ieffektiva mer;
videndastbetygfanns behovdet egentligenframhöllsdär att av

utbildningstiden.slutet av
årsfrån gymnasie-1960i betänkandetinställning fannsSamma

förmedlasnödvändigtvisinformationen behövde inteutredning;
gjordesbetänkandetsätt. Ibetygen utan annat engesgenom

konstateradesDetoch relativa betyg.mellan absolutajämförelse
något dekunskapervilkainte säger motsvarar;deatt omsenare

Utredningengodtagbar.prestationeninte ärbetyget attt.ex.anger
eleverinformation huransåg viktigtdock det attatt omgevar

60-talet villeslutetEnligt debatten iskolarbetet.klarade avav
jämförelse med kam-information endasthainte gav ensomman

främstsådan betygenrelativainformation dedvs.raterna, somen
förmedlade.

ochBetygsättning i grundskolaSkolöverstyrelsens arbetsgrupp
in-uppgifter och olika1972 analyserade betygsgymnasieskola,

uppgiftendet förfannArbetsgruppenbehov. attatttressenters
i skolanbetänkandet Betygenbehövdes betyg. Iinteinformera
skullegrundskolabetygsfri19779 med förslagetSOU enen --

före-terminsvis. Utredningeneleveninformationsamlad ges om
gymnasieskolan. Dessaförbetyg ikursrelateradeslog tre steg --
prestationer och kundeindividuellabasis faktiskaskulle avges

informera.fylla uppgiftendelvisdärför att
bristfälliga80 framhölls betyg1978792180 och LgrI somprop.

något inställning hade 1976annorlundainformationsgivare. En
gymnasieskolanbetonadeårs Utredningengymnasieutredning. att

fordradesdettaFörslutkompetenser.skulle kunna garantera
i relation tilloch färdigheterkunskaperkontroll elevernasav

som naturligt ledskulleKontrollen.uppställda ett un-sesm
bådeoch hjälpmedelutbildningender elevens våg ettsomgenom

tilläggskurser och för plane-ochtillvalolikabesluteninför om
konstaterade Härige-Utredningenundervisningen.ringen av

förhål-ställning ikunskapskontrollens överordnadebetonasnom
något slag ibetygsättning i olika former.till Betyg ettlande av -

deinformationskulle slutligen kunnakompetensbevis omge-
uppnådda 240.studieresultaten

således betygbetonatläroplanerutredningar och harOlika att
begränsningarallvarligarelativa betygen harsynnerhet dei --
kommit framharundersökningarinformationsgivare. Flerasom

består eleversmäterunderlag oftastbetygenstill att somprovav
framhål-ocksåförmåga haroch reproducera fakta. Detsamlaatt

förmågaförståelse,sällanbetygen attlits att se sam-mer avser
också kritiseratsharkunskaper.och tillämpa Betygmanhang att

förmåga ioch utvecklingelevers socialaför de inget sägeratt om
således harskäl till betygolikaharskolan. Det attpresenterats

därför börochbristfälliga informatörerochansetts er-anses som
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sättas andra former för förmedla information hur ele- SOUatt 1992 86av om
lyckas i skolarbetet. Kapitel 3ver

3.2 Uppgiften motiveraatt

års1940I skolutrednings betänkande SOU 194545 bemöttes
samtidens kritiska uttalanden betyg. Denna kritik hade främstom
riktats betygens enligt den tidensmot sätt vikti-atten av se- -

uppgifter, nämligen den att de skola tjäna eggelse förgaste som
lärjungarna i skolarbetet 22. ansågKritiken förekomstenatt

påbetyg inriktade eleverna själva betygen detänav mer som
låg bakom, ansågdvs. kunskapen. ocksåbetygskritiskaDe be-att

fungerade utifrånstraff eller belöning lärarenstygen värde-som
sättning värdesättning ofta hade ofullständigt under-etten som-
lag.

I betänkandet avfärdades kritiken med den knappast drab-att
sådant,bade betygssystemet den berättigad i detrots attsom var

fall betygssystemet missbrukades. Det framhölls betygs syfteatt
kunde missuppfattas, ocksåvilket för övrigt kunde hända med
andra former omdömen i skolan.av

årsI 1957 skolberedning och i 62Lgr sades klart bety-ut att
förmåga motivera elever i skolarbetet inte skulleatt överbe-gens

års1960 gymnasieutredning helt följdriktigttonas. restriktiv ivar
sin betygens roll i detta avseende, dvs. inte bara betyg bor-syn
de motivera eleverna i studierna. I Betygsättning i grundskola och

SÖgymnasieskola, 1972, framhöll arbetsgruppen uppgiftenatt att
motivera eleverna i skolarbetet inte i sig anledning till attvar nog

årsbetyg skulle sättas. 1976 gymnasieutredning konstaterade att
det fanns delade meningar huruvida betyg kunde tänkasom spor-

elever till studier. Utredningen emellertid enigra attvar om un-
måstedervisningen såi skolan engagerande, betyg inteattvara

borde behövas för driva eleverna. I 197879180att prop. un-
derströks slutligen studierna borde läggasatt ettupp enga-
gerande betygsätt inte skulle förmågabehövas. Betygensatt att

ifrågasätts.motivera har sedan dess allt mer
påI Betygens effekter undervisningen Ds 199060 konstatera-

des det inte finns belägg för deatt nuvarande betygenom gene-
rellt fyller uppgiften motivera eleverna i skolarbetet.att De nuva-
rande betygen fungerar dock för elever lyckas i skolansom som

Sesam, öppna dig till attraktiva utbildningslinjer.ett De kan
därför möjligen skapa motivation. Denna motivationtypanses av

länkad tillär vad kommer efter skolan och inte relaterad tillsom
sådant.skolarbetet Betygen däremot inte anledning tillsom ger

positiva förväntningar för de elever lyckas mindre bra i skol-som
arbetet. Precis också sådanaunder 40-talet hävdas be-som attnu
vekelsegrunder gör betygsmedvetna elever ofta fokuseraratt en-

frånbart betygen och därigenom kunskapsmålen.bortser
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SOU 1992 86deerfarenheten betyghar denlärareredovisatshar attDet att
Kapitel 3själv-elevertillbidragitinte haridag ett gottvi har att svagage

kunskapsmässigt definiera-interelativa betygen ärförtroende. De
får krävs dem.vadaldrigelevernaföljerde, vetaatt som avvarav

tydligt for-får hederlig chans arbetadärför inte mot ettDe atten
utifrån tydligtmål. emellertid betygyrkesämnen sättsImulerat

frånutgångspunkt fördelningsdefi-medoch intedefinierade krav
området Dsexpertutredningenenligthar,Forskningnitioner.

linjerstudieförberedandebekräftat elever199060, att gene-
yrkesförbe-får jämfört med eleversjälvförtroenderellt sämre

relativade bety-främstOrsaken till detta sägslinjer.redande vara
School in Retrospect,SecondaryRune Axelsson Uppergen

1989.

undervisningenuppgift i3.3 Betygens

sågs inbördesårs inte täv-skolutrednings betänkandeEnligt 1940
något slags prestatio-allaolämpligt, eftersombetyglan somom

tävlanexempelpåverkades tävlan. Som attgynnsamt avner
samtidens id-nämndesfostranbra för dekunnaskulle ungasvara

emellertid samtidigtframfördes22. 40-taletUnderrottsliv
sundhindradebetygspressenkritik betygen, attt.ex.mot per-en

ikamratskapfostran isocialsonlighetsutveckling och gottetten
skolan.

låseransågårs betygsättning läraresskolberedning1957 att ar-
på kunskapsmässiga ochde striktensidig inriktningbete till en

sågs586. Betygsättningenprestationernalätt mätbara som
i förstamed siktei skolanplaneringen arbetethinder iett av

Under slutetsocial fostran.personlighetsdaning ochhand av
ifrågasatte detbehovet betyg;höjts60-talet hade röster avsom

ifrågasättande betygsättningskälet till dettaviktigaste att an-var
målen. årsnåfrån 1973grundläggandesågs deskolanhindra att

grundskola, företräddebetygsfriföreslogbetygsutredning, ensom
i gymnasieskolan.också linje vad gäller betygrestriktivmycketen

arbetskli-till fördel förlinje, inte hellerenligt dennaBetyg var,
dock kursrelatera-Utredningen föresloggymnasieskolan.imatet

gymnasieskolan.föride betyg tre steg
tviveldessutomuttryckte i sitt förslagutredningSamma att
förenlig medbetygsättningsedvanlig äri formbedömningen av

Utgångspunkt imål betyg202. för deskolans sattessom
till kunskaperalltmer begränsatsenligt utredningenhadeskolan

så objek-bedömaochlätta mätafärdigheter äroch ettattsom
förmågansåledesprioriterademöjligt. Skolantivt attsätt re-som

färdigheterkunskaper ochMedminneskunskaper.producera
mål, skallt.ex. elevenavsågs vidareläroplanstexterdock i attett

i anslutning till detkonstruktivtsjälvständigt ochtänkasiglära
detta ochkritiskt bedömaöverblicka ochin,han lärt attatt an-
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202.mening SOU 1992 86kunskaperna för lösa problem i vidarevända att
årsargumentation fanns i 1976 gymnasieutredning Kapitel 3Samma som

framhöll betygen motverkar ett studium sätter proble-att som
förståelsen 241.centrum Liknan-sammanhang ioch avmen

kunskapsmålenfinns för i 805 kurs-formuleringar även Lgrde
planer.

SÖsOckså i andra dokument, servicematerial för betyg-t.ex.
påpekadesi gymnasieskolan, självständigt och kri-sättning att ett

förhållningssätt förmåga lösa slags uppgifter bor-tiskt och att nya
utgångspunkter elevers kunska-viktiga vid bedömningde avvara

servicematerialet framhölls och bedömningenI att prov avper.
kunskap sko-eleverna information vilket slagsom somprov gav

prioriterade, dvs. fungerade den arbetande läro-lan proven som
ocksåundervisningen anfördes tvi-planen. Betygens effekterI

mål, såpå betygsättning kan förenas med skolans devel att som
58.formuleras i läroplanerna

Urvalsuppgiften3.4

Under 40-talet höll betygssystem förberedas förett nytt att
skola för säkerställa rättvist urvalsinstrument.svensk An-ettatt

dåtidenstagningen till högre undervisning gjordes intag-genom-
påinte betryggande rättvist gamla bok-ningsprov sätt. Deett-

kunde inte användas, eftersom de inte jämförba-stavsbetygen var
dådärför helt följdriktigt skolutredningen, i denDet attra. var

situationen, framhöll uppgiften ställa riktigaktuella att att en
huvuduppgift.för eleverna betygensprognos var

sågårs1940 skolutredning urvalsuppgiften delsom en av upp-
informera, eftersom den innebar klassificering lär-giften att av

jungarna efter anlag och fallenhet och upprättande rangord-enav
medning mellan dem. Syftet denna rangordning avgöraattvar

få tillgångvilka skulle till begränsat platsantal el-elever ettsom
avgångsbetygenler premier eller studieunderstöd. Särskilt hade

rangordna, nämligen attuppgiften innefatta värdesättningatt en
lärjungens kapacitet i det hela och i olika avseenden och där-av

förmågaockså i framtiden fullgöramed över hans attprognosen
718.olika samhällsuppgifter

urvalsfråganframhölls blev mer betydel-I betänkandet änatt
sefull och grannlaga, den uppfattningen spreds urvaletattmer

7 i Svensk skolpolitik 1940-45 1978 iG. Richardson behandlade och
1983Drömmen skola pedagogikens forskningsinriktningen nyom

under 40-talet. Under denna period kom testmetodiken användas in-att
samhällsområden. Svensk skolpolitik 1940-45 konstateradesskilda Iom

anledningen till det testmetodiken fick nödvändig förut-genomslag En
testpsykologiskasättning för denna verksamhet den stod iattvar sam-

psykologisk omfattad i olika nyck-klang med grundsynen av personer
tilltro årognostiskaelställningar och till det värdet de psykoteknis-en av

ocksåundersökningarna. finnas förutsättningar,ka Men det andratem
det fanns fler sökande till varje plats detta uttagningsförfaran-ochatt att

på håll. Så också förhållandet 47.fackligtde accepterades var
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till högre undervisning borde ske med hänsyn till anlag och SOU 1992 86mer
fallenhet än med hänsyn till ekonomiska och sociala förutsätt- Kapitel 3

hos den enskilde 23.ningar Därför det viktigt övervä-attvar
dådet betygssystem användes verkligen kunde fyllaomga, som

uppgiften tillförlitligt förunderlag urval. Kritikenatt ett motge
gamla bokstavssystemetdet hade in punktersatts tre

kunde endast ofullständigtBetygen bild elevernask ge en av
kunskaper.

inteBetygen besked de egenskaper är vä-ir gav om som av
sentlig betydelse för framtid.elevernas

såBetygen inte efter likartade den enskil-sattes atti normer
de eleven ställdes i en riktig och rättvist avvägd position till and-
ra, sökte till utbildning 23.eller arbetesom samma

betänkandet framhöllsI de vid denna tid relativt nyli-att nya -
utarbetade metoderna för kunskapsprövning och elevbe-gen -

dömning inte avpassade för praktisk användningännu i sko-var
lan.

behållaFöljande skäl för betyg Betyg i hävdvunnenatt gavs
således vidlådamening torde de brister, betygssystemettrots som

få vårtalltjämt betraktas oumbärliga i skolliv. Det gäll-som, så långtde endast möjligt försöka ellerbort minska de-att tanu
fel, dvs. till fördelningsdefinieradegöra demattgenomras om

23.betyg
uppgift förBetygens underlag urval betonades alltmer iatt ge

årsföljd utredningar; enligt 1957 skolberednings betänkan-aven
betygen nödvändigade grund de skulleattvar av ge prognos

studierför och yrkesval för urval. Denna linje betonades änsamt
årsi 62.Lgr Det helt konsekvent 1960 gymnasieut-attmer var

redning argumenterade i riktning i sitt förslag införaattsamma
ocksårelativa betyg i gymnasiet. främstaDet för deargumentet

nåddesrelativa betygen med dem den jämförbarhetattvar som
behövdes för betygen skulle fungera vid urval.att

frånutredningar följde, ochI med Betygsättning i grund-som
SÖ,skola och gymnasieskola, 1972, har hindret varitansetts att

för införa betygsfri skola betygen behövts för urval. Detatt atten
ansågdärför skolöverstyrelsens arbetsgrupp inte det möjligtvar

föreslå betyg skulle avskaffas sig i grundskolan eller iattatt vare
årsgymnasieskolan. heller 1973Inte betygsutredning kunde av-

fråndenna anledning befria skolan betyg. föreslogDen ett-
graderat omdöme inför intagningen till gymnasieskolan samt
kursrelaterade betyg med i gymnasieskolan. Behovettre steg av

ocksåurvalsinstrument anledning till det i propositionett attvar
1978792180 föreslogs de relativa betygen skulle kvar inteatt vara

ocksågymnasietbara i i grundskolan dock med begräns-utan -
årskurserna såledesning till 8 och relativaDe betygen har bli-

påvit kvar länge fungeragrund de urvalsin-att ansettsav som
Individrelaterad bedömning duger enligt 80Lgr intestrument.

underlag för betyg skall fylla urvalsuppgift.som som en
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målrelaterade kursrela-olika utredningar föreslagna SOU 1992För de 86av
terade betygssystemen riktlinjer för fördelning betygen Kapitel 3gavs av
utifrån genomsnittlig för samtliga elever i riket iprestationen

slag. Medelkravet skulle centraltkurser av samma anges genom
På så skulle dessa betygssystem bättre fylla kravetgivna sättprov.

jämförbarhet och därför fungera för urval.Tr0tsunderlagsom
målrelateradeframhållitsoomtvistliga fördelarde betygattsom

har för undervisning, för information, för motivation har deosv.,
fåttinte de relativa betygen. har hittills lämnats iersätta Dessa

påorubbat främst grund uppgiftbo betygens viktigasteattav an-
urvalsuppgiften. En anledning till det tvekatssetts attvara annan
målrelaterade sådana omfattan-länge inför betyg kräverär att ett

de, besvärligt och verklighetsanknutet arbete för definiera vadatt
krävs för olika betygssteg.som

så långtGymnasieskolans organisation skall möjligt anpassas
efterfrågan följdefter den blir elevernas val. Undersom en av

därför uppgift80-talet har betygens underlag för urvalatt vara
alltmer begränsats. Andra urvalsförfaranden, baserade andra

fått fåkriterier betyg, har och kommer vidgad använd-än att en
antagningen högskolan.ning vid till Det innebär betygensatt

uppgift rättvist förunderlag urval det bärande skäletatt ettge -
hållerför införa relativa betygssystemetdet bli inaktu-att att-

ell.

3.5 medel för utvärderingBetyg skolanssom av
verksamhet

ifrågasattes 40-taletPrecis under betyg skulle kunnasom nu om
årsmedel för utvärdering undervisningen. 1940 skol-ettvara av

ansåg sådanutredning betyg underlag för be-ett svagtvara en
dömning I verkligheten fordras omfattande och noggranten
jämförande granskning med hänsynstagande till alla inverkande
omständigheter, för riktig uppskattning lärares elleratt en av en
skolas kvalitet skall vinnaskunna med ledning de betygav som

18.avgivits
framhållas måstebrukarDet det finnas flertal viktigaatt ett

underlag för utvärdering verksamhet. Ett dessa underlagav en av
för utvärdering i skolan kan informationen elevernas kunska-om

och färdigheter betygen förutsatt de relateras tillattper vara,- -
såväl utbildningsmål ämnesmål.fastställda Som framhölls isom

på svårighetenBetygens effekter undervisningen ligger i enkeltatt
målenmätbara utfall sällan kan relateras till i synnerhet till de-

målen.övergripandemer
ansågDsExpertgruppen 199060 informationen ele-att om

kunskaper och färdigheter kunde olika andraettvernas vara av
utfallsmått målen.skulle kunna relateras till beto-Däremotsom
nades de relativa sifferbetygen i ringanuvarande gradatt ger en
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tjäna underlag för utvärdering SOU 1992 86information kansom som en av
51,verksamhet eftersom deras primära syfte Kapitel 3skolans är att

information elevernas prestationsmässiga rangordning.omge
ocksåifrågasattes underlagrelativa betygssystemet vidDet som en

kunskapsnivå vid olikajämförande utvärdering elevernas sko-av
betygsstegen saknar klar koppling till undervisning-lor, eftersom

innehåll 52.villkor, och genomförandefaktiskaens

Ifrågasättande relativa3.6 betygav

införandet de relativa reaktionernaefter betygenKort motav var
föräldrar negativa; i vissabland lärare, elever och mycket lä-dem

fånegativa inställningen till betygen till följdkom den att attger
ifrågasättandehandla betygkom överdebatten ettatt rentom av

huvud.
i realiteten konsekvens elever, för-Reaktionerna attvar en av

arbetsgivare, mottagande skolor inte längre visste vadäldrar, osv.,
kunskapsmässigt stod för. inte definieradeBetygenbetygen var
målen utifrånutifrån i kursplanerna fördelningsprocent.utan

de i stället främst upplysning elevens prestatio-Därmed gav om
relation till alla övriga elever i den totala populationen iiner

årskurs 9 i det aktuella information detta slagämnet. Ent.ex. av
ogripbar för kunna i relation till det enskildaalltför sättasattvar

något den enskildefallet, dvs. för kunna säga eleven. Dettaatt om
någotså 3a given i klassmycket helt änannatsom en en varmer

i klass. Det därför naturligt det ropades3a atten annan varen
former betyg för fylla uppgiften informera.andra än att att

under det gamla etablerad konsensustidigareEn systemet- -
bedömningen elevers kunskaper fanns kvar bland lärareför av

långt efter det de relativa betygen införts. medfördeDettaatt san-
utifrånfortsatte doldanolikt lärare länge sätta betyg krite-attatt

ståskulle för. Särskilt gällde det deför vad betygen ämnenrier
och innebarsaknade standardprov centrala Detta troli-prov.som

viss stabilitet vid bedömningen eleversi början kunska-en avgen
innehållkonsensus med tidendenna betygens blevNär omper.
innehållde relativa bristblev betygens än tydlig,mersvagare,

ifrågasattes därför.och de
64-69Expertutredningen Ds 199060, uppmärksamma-I ss.

såvälviktiga roll har kommit i grund-des den attsom proven
i gymnasieskolan. Redan 60-talet hade vissa fö-underskolan som

i samband med kunnat konstateras. 69 anför-reteelser I Lgrprov
sådanutformning ofta prövade vaddes deattatt provens var som

svårmättainte funktioner.pröva och meralätt Detattvar
också frågor fårskrivningar och verbal karaktärframhölls av

sålunda 71.otillbörligt utvärderingenofta i Lgrett utrymme
också för provberoende betyg-80 framförde varning alltfören en

sättning.
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reella lä- sou 199286bli denbedömning komochOrsaken till attatt prov
definierade. Kapitel 3kunskapsmässigtintebetygenroplanen att varvar

beroendeöverdrivetanledning tillblev i sinDetta etttur av prov
med uppgifterviktigteleverna detverksamhet. Föri skolans var

provtillfälle. villeDeavsnitt inför varjetydligt avgränsatettom
få iockså och slutbetyg över-termins-hävda kravkunna att

viktigtdetprovresultaten. lärarnamed Förensstämmelse attvar
deförsvara de betygdokumentation kunna satte.somgenom

också i därskriftliga ämnen,ökande antaletMed det prov -
också i utsträck-störreföljdegivits tidigareinte att provenprov -

på flerblev alltkunskaper. Detlätt mätbarablev inriktadening
frågade enskildheter.detaljer ochefterdelentill störstasomprov

fått dvs. för arbetssätt,för svensk skola,följder detta harDe un-
ochkunskapssynläroplanensförankringdervisning samt merav

framhållitsmål, undersökningar. harDeti olikaövergripande har
nått mål i läropla-formuleratsinte deskolankonstaterats att som
betygsmotståndare hin-har därförbetygen setts ettsomavnerna;

nå målen. kommitDebatten har stundomi arbetetder attatt
generelltberättigandehandla betygs sett.om

mål- skolaoch resultatstyrdi3.7 Betygen en

uppgifter alltmerhur betygensredovisatstidigare avsnitt harI
Från har detifrågasätts. relativa betygen infördesmed deoch att

kun-inte beskriver bestämtdessa betygtydligareblivit allt ettatt
innehållskapsinnehåll arbetaelever kan attuppmuntrasett som-

nå mål ochskolansstöd i arbetetverkakan attettmot, somsom
verksamhet.utvärdera skolans Bety-underlag förkan attsom ge
under de-urvalsuppgiften, störreberättigande,egentliga somgens
viktigaste, harbetonats denperiodenaktuellalen den somav

från allt80-talet blivitoch meddessutom svagare.
världskriget görasedan andraSkolreformerna attvar genom-

långsiktig socialinstrumentalla itillgänglig förutbildning en-
tid med starkgenomfördes underfördelningsprocess. De cen-en

från skolans80-talet harReformerna och medtral styrning.
områden, decentralisering.område, tillsyftatandralikaväl som

Ökad central skulle fördelaregleringmindrelokal frihet an---
verksam-därmed göraverkligheten ochtill människor närasvaret

för brukarna.bättreheten
från 80-talet,förberedelseperiod mittenEfter avsat-somaven

skolområ-styrningAnsvarsfördelning ochdels rapport,te en
ansvarsför-förändrad19871, betänkande, EnDs delsdet U ett

skolområdet 198820,SOU komstyrningdelning och rege-
prop.styrningochutvecklingproposition skolansringens om
mål-frånövergång tillregelstyrning1988894. föreslogsDär en

område. förövergripandeskolans Ett samlatstyrning inom ansvar
ha, medanoch regeringfortsättningsvis riksdagskolan skulle även
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avsågkommunernas organisation och genomförande. Ett SOU 1992 86ansvar
ansvarsåtagandeninnebarbeslut ytterligare kommunala Kapitel 3som var

kommunerna skulle överta arbetsgivaransvaret för all personalatt
prop. 19899041.i skolan
regeringensMed propostion 19909118 för skolanansvaretom
ansvarfördelningenklarlades mellan kommunernaoch vadstaten

verksamheten.gäller själva Staten skall de nationellt giltigaange
målen riktlinjernaoch i olika dokument skollag och läroplaner-
och kursplaner medan kommunerna genomför verksamheten i-
överensstämmelse med vad riksdag och regering fastställt.

under dennaDet period med förslag till förändringarvar som
tilldirektiven Betygsberedningen lades. dessa konstateradesI det

både blanddet elever och lärare finns en i grunden positivatt
någoninställning till form dir.betyg 199062. Det heltav var

då mål målstyrningföljdriktigt i det aktuella läget, och betonades,
föreslå målrelateratuppgiften för beredningen blev be-att att ett

direktivenI hänvisades till propositionen 19909l18tygssystem.
mål-för skolan och förslaget till och resultat-ansvaretom en ny

styrningorienterad skolan. Det betonades här det nöd-attav var
betygsfrågornavändigt sätts in i detta sammanhang. Detatt

också frågorframhölls dessa skall direkt knutna till läro-att vara
och kursplanerna 3.planerna

direktiven framhöllsI det relativa betygssystemet, möttatt som
hård berättigadoch kritik under flera decennier, inte har verkat
för kunskaper för ocksågoda alla. Det konstaterades betygensatt
urvalsuppgift dessutom hade fåned och framtideni skulletonats
ytterligare minskad betydelse.

utgångspunkternaprincipiellaEn de för beredningensav upp-
föreslå målrelateratdrag betygssystem formulerades enligtatt ett

följande Betygen skall skolans bekräftelse riktad till ele-vara -
hur elevens arbete förhål-och studieresultat bedöms iverna -

lande till vad läroplanerna och kursplanerna föreskriver. Detta
innebär betygssystemet skall byggas in i skolans verksamhetatt

målentilloch relateras i läroplaner och kursplaner. I elevens ut-
kompetensnivåveckling en given formi kunskaper ochmot av

färdigheter skall betygssystemet hjälpmedel bedömaett attvara
långt nått målen.hur utvecklingeni eleven i relation till Detta in-

nebär för betygssystemet det skall främst verksamtatt ettvara pe-
dagogiskt instrument.

från framhållstilläggsdirektivenI den 5 december 1991 hu-att
fråni direktivenvudinriktningen 25den oktober 1990 ligger fast

nuvarandedet grupprelaterade betygssystemet skall avskaffas-
målrelateradeoch medersättas betyg.
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86SOU 1992kunskapsrelateratEtt4
Kapitel 4

betygssystem

Utgångspunkter4.1

Direktiven4.1.1

fast huvudin-Två direktiv lagthar i sinaregeringar efter varandra
förslagBetygsberedningens arbete medförriktningen att ettge

1991104.Dir. 199062,betygssystemtill nytt
skälskall avskaffas. Denuvarande relativa betygssystemetDet
intebl.för,kritikdenär att stegensystemet utsatts a.angessom

kunskapsnivåer. till enhar lettdefinierade Detta ut-motsvarar
många håll, föräldrar,elever ochsärskilt blandoklarhetbredd

199062. Vidarebetygssystemetrelativadettolkningen avom
också konkurrensgrund förskapatrelativa betygendehar en

infördes,de relativa betygenemellan. Närelevernaoch tävlan
utbildning.för fortsatturvalsyfte tjänafrämstaderas att somvar

högskolan och utök-tillantagningsreglernamed ändradeoch deI
betygensi gymnasieskolan ärutbildningsplatserantaletningen av

betydelse.mindreurvalsfunktion av
målrelaterat skall införas,betygssystemkunskaps- ochEtt nytt

alltsåskallbedömas.skall Betygfaktiska prestationerelevensdär
elever-självklart behovfinns ettdärför detfinnas dels attatt av

får studieresultat, delsinformationderas föräldraroch omna
förkunskaperdokumentera deskall kunnadärför elevenatt som

övergången från tillskolaeller vidstudierför fortsattabehövs
betydelsebetygensärYtterligare skälarbetsliv. somangessom

möjlig-och betygensi deras arbeteför elevernapositiv stimulans
funktioncentralaför skolarbetet. Betygensrespektskapahet att

elevernabekräftelse riktad tillskall skolansdeär att vara --
förhållande till vadistudieresultat bedömsarbete ochelevenshur

föreskriver.och kursplanernaläroplanerna
1991104tilläggsdirektivmed beredningensUngefär samtidigt

1991117. anled-Läroplanskommittén Meddirektiv tillkom nya
utgångspunktframhålls beredningen habörning därav att som

in-kommerunder utarbetandede kursplaner äratt attsomnya
kunskapsnivåer skallnehålla elevernadefinitioner vilkatydliga av

kommitténs direktiv varauppnå. skall enligtKursplanerna
både perspektiv.individuellti nationellt ochutvärderingsbara ett

läroplanerskallalla skolformeranledningMed att nyaav
att i dessakommitténs nödvändighetendirektivibetonas geav

kunskapsut-kontinuerligasamlad eleversföruttryck synen
vetenskapligttill alltmerutveckling lederveckling ettsomen-

Även utgångspunktförhållningssätt. iskall sinkursplanerna ta
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enskildaden inividens kunskapsutveckling lärande bl.a. för SOU 1992 86att
underlätta betygsättningen. Beredningens uppdrag förslag Kapitel 4att ge
till betygssystem gäller alla skolformer. påett nytt En samlad syn
elevers kontinuerliga kunskapsutveckling utgångs-givenär en
punkt föräven beredningens arbete, inte minst vad gäller uppgif-

många nivåeranalysera hur behövs iten att kvalitativtettsom
inriktat betygssystem.

4.1.2 Läraruppdraget

Ett kvalitativt inriktat betygssystem fokuserar individenssom
målenkunskapsutveckling i relation till har sedan grupprelate-

ringen3 infördes 40-talet aldrig diskuterats eller tagits upp som
någonalternativ i seutredning kapitel 2.ett För möj-prövaatt

sådantligheten införa betygssystem lade beredningenatt ettav ut
uppdrag9 med följande inriktning och syfteett
Lärarna lägga förståelseinriktadbör särskild vikt vid undervis-

utifrånning måldefinitioneroch arbeta tydliga med öppna och
gripbara kriterier nivåerför de kvalitativa skulle kunna mot-som

betygssteg.svara
påAvsikten dettaär klarhetsätt i det möjligaatt antal steg
såkan definieras tydligt i olika ämnen beredningen, innansom att

förslag till utgåbetygssystem frånläggs, kannytt betygssyste-att
kommer fungera.met att

tvåI uppdraget tvådeltog högstadie- och gymnasielärare i var-
ämne prövningen gällde, nämligen fysik, historia, musik,som

engelska naturbrukslinjens karaktärsämnen. Tillsamt vardera lä-
också tvåknöts högskolerepresentanter med motive-rargruppen

ringen det är viktigt förankra arbetet med kvalitativaatt att defi-
på nivå.nitioner akademisk

Uppdragets uppläggning och tidsramar följande. Deltagar-var
arbetade med lyfta fram centralagemensamt strukturer iattna

påämnet och skissa nivåerkärnstrukturer olika under inle-ett
dande arbetsserninarium under heldag. Därefter genomfördeen
lärarna prövning i syfte utvärdera antal tydligaatt defi-en ett
nierbara kvalitativa kunskapsnivåer i sina klasser. Gruppen möt-

åttaefter skolveckor arbetsseminariumvidtes avslutandeettca
också under heldag, där resultaten redovisades och diskutera-en

3 Betygssystem delas vanligen in i målrelateradeupprelaterade, och
individrelaterade. Givetvis har alla form relation till kunskap.n gon av
Det nuvarande år upprelaterat, densystemet kunskapmen som avsesframgår inte betyget. relaterade betyg har sedan 70-talet knutitsav
till de undervisningsteknologiska dåsträvandena, måleni i detaljman
försökte precisera vad eleverna skulle lära. Vid individrelatering jämförs
eleven med sig själv över Setid. vidare Betygen i skolan, SOU19779
där dessa behandlas ingående.stem Det betygssystem be-s mera somoreslärredningen hör inte någonhemma pådessa kategorierinom av

sättdet de definieras.
9 Uppdraget planerades MåhlBo Sundblad, Per och Siv Eliasson ochav
leddes Sundblad Måhl.Bo och Perav
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ocksådes. Lärarna hade i uppdrag skriftliggöra dokumen- SOU 1992 86att en
tation sin prövning, har legat till grund för Kapitel 4rapportenav som
läraruppdraget SOU 199259, vilken utförlig redovis-ger en
ning arbetet.av

målVad det gäller fastställa undervisningens för de valdaatt
utgångspunktarbetet sin i lärarnas och högskole-momenten tog

ämneskunnande. Vad det gäller fastställarepresentanternas att
kriterier för utgångspunktbedömning arbetet sin i de delta-tog
gande lärarnas praxis vad gäller bedömning och betygsättning.
Trots de relativa betygsstegen inte definieradekräver kun-att

många utifrån sådana,skapskriterier, arbetar lärare även de ärom
Många ocksåouttalade. har uppfattning vad deen om anser vara

godkända kunskaper.
förhållandeI till det valts fick lärarna formuleramoment som

sina uppfattningar vad skulle kunnaspontana om som vara en
åkrimlig godkändgräns i dvs. vad orimligtär elevernaattsom

inte kan ocksånär de lämnar grundskolan. fickLärarna formule-
nivåerkriterier för tänkbara ovanför godkänd. Dessa utgjordera

grund för systematiska bedömningar elever ellerav genom prov
provliknande uppgifter. Elevernas ocheller elevernassvar genom-

förhållandeföranden bedömdes i till kriterierna. Resultaten ana-
utifrån frågor.lyserades Gåroch diskuterades följande det be-att

utifråndöma mångaelever de föreslagna kriterierna Hur och
nivåervilka kan identifieras Gåri elevernas svargenomföranden
uppnådet acceptabel överenstämmelse mellan olika bedö-att en

nivåermare Antyds andra möjliga deän föreslagna i elevernas
svargenomföranden Samtliga deltagare eniga följandevar om

nivåerlo.Det är möjligt formulera kriterier fört att
Det möjligt identifieraär elevsvarelevgenomförandenatt-k

nivåer.uppfyller kriterierna försom
uppnåDet möjligtär acceptabel bedömaröverenstäm-atti en

melse lärare emellan huruvidavad gäller visst svargenomfö-ett
nivå.rande vissmotsvarar en

utifrånDet möjligtär betygsätta elever bedömningar ii att
förhållande nivåer.till

godkändnivå åkDet är möjligt fasttälla rimlig föri att en
alltså tvåförefallerDet möjligt uppfylla nödvändiga förut-att

sättningar för kunskapsrelaterat betygssystem ska kunnaatt ett
fungera.

Man kan och öppet redovisa vad fordras för ettange som
visst betyg.

uppnåttMan kan huruvidaavgöra elev har det kunnan-en
de ocheller den kompetens krävs för visst betyg.ettsom

Samtliga deltagande lärare uppfattar det önskvärt detattsom
införs kunskapsrelaterat betygssystem. Huvudmotivetett synes va-

sådant det möjligtgör för lärarenatt ett öppet redo-system attra
visa vad krävs för betygen. Ett tydliggörande kraven försom av
10 nivåOrdet används här för olikade kvaliteter i elevernas kunnandel-
kompetens lärarna identifierat i just dessa prövningar.
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1992 86tydlig- SOUdet mindre pressande sätta betyg. Detolika betyg gör att
också dels undervisarepedagog, dels Kapitel 4dubbla rolllärarensgör som

elever hjälp lä-bl.a. underlättar för begärabedömare, vilket att av
raren.

resultat vidnöjda med elevernas denlärarnaI stort sett ge-var
redo-Framför allt har de lärarenomförda prövningen. öppetsom

detta har haft posi-kriterierna i förväg kunnat konstateravisat att
ocksåsamarbetadeeffekter. Eleverna presterade bättre. Detiva

framgårredovisats elever-de elevkommentarerbättre. Av attsom
verklighetsnärauppfattat de uppgifter lärarna använtsom somna

lärarnashar, helacentrala. Eleverna detoch taget, accepterat
förhållande rättvisande.till kriterierna Ett öp-bedömningar i som

också ele-kriterierna har uppfattats positivtredovisandepet avav
verna.

därmed begränsningenbesvärande tidspressen ochdenTrots
kantill enda i respektive ämnearbetet momentett man avav

möjligt införa kunskaps-prövningen dra slutsatsen det äratt att ett
relaterat betygssystem.

Mål4.1.3 kriterieroch

mål, bådevikten centralt och lo-Läraruppdraget visade attav
så samband ochformuleras de kunskapsstrukturer,kalt, att sam-

så-förväntas tillgodogöra sig angivna. Medmanhang eleverna är
målformuleringar formulera kriterierblir det möjligtdana att

långsiktiga generella utveckling ispeglar elevernas ochsom mer
ämnet.

långt in och hur väl de be-elever har i ämneHur trängt ett
genomgångnaeller tillämpa sambandhärskar redogöra föratt att

går fysiklärarebedöma. Av samtal medoch sammanhang t.ex.att
sådanaframgår just skillnader mellan eleverdet äratt snarast som

sig eller i blandadbedöms och betygsätts antingen förvar prov
någotYtterligare talarform i tillämpning, laborationer.t.ex. som

sådana frihet välja exempel,för kriterier det lärarenär att attger
frihet vad gäller urvalet stoff. samtliga lärargrupper gjor-dvs. Iav

erfarenheten kriterier, formulerade ide nämligen den attman re-
stoffområde till-lation till visst eller viss kompetens, kanett en

på stoffområden småeller kan tillämpas med för-lämpas andra
på kompetens undervisningenändringar den sammansattamer

tillsyftar att ge.
mål skall enligt di-Kursplanernas och kriterier för olika betyg

framgårbådatill utredningarna avspegla varandra. Detrektiven
också kriterier för bedöm-läraruppdraget fastställandetattav av

fråga. fårpedagogisk Olika kriterier olikaning i hög grad är en
gäller utvärdera och bedöma. kommereffekter vad sätt Provenatt

påbjuds.utformas olika beroende vilka kriteriersättatt som
utformning har i sin genomgripande effekter ele-Provens tur
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på 1992arbete och hur undervisningen läggs och SOU 86vernas genom-upp
nåri kurs- Kapitelförs, vilket i sin avgör vilken utsträckning eleverna 4tur

mål,mål. ömsesidiga mellan kriterier,planernas Detta beroende
hur och betygsgrundande bedömningar och i vilkengörsprov

når målen måste ståeleverna i fokus. Förändrargrad hela tiden
samtidigtdelkomponent, kursplaner, funde-t.ex. attutanman en

betygskriterier, blir resultatet önskat.över lätt änt.ex. annatettra

4.2 Underlag för betygsgivning

kunskapsrelaterade betyg skall appliceras samtliga iTermen
läroplanen förekommande tradition har skolämnenämnen. Av
delats in i läro- och övningsämnen; i och med 80 i oriente-Lgr

och färdighetsämnen. första omfattarrings- Den ämnesgruppen
och Samhällsorienterande och hänför sig till vadämnennatur-

skulle kunna benämnas kunskapsämnen. Till färdighetsämne-som
språkhör matematik och och vissa de tidigareämnen somna av

kallades övningsämnena, bl.a. bild. Huvudkategorierna synes vara
färdigheter.kunskaper och Ibland indelning i teoretiskagörs en

respektive praktiska ämnen.
såValet för läraruppdragen gjordes medvetet deämnen attav

skulle olika kategorier. Fysik och historia hänförs tillrepresentera
kunskapsämnena, medan engelska och musik hänförs till färdig-

På bådahetsämnena. naturbrukslinjen finns representerade men
teoretiskadär använder och praktiska ochämnentermernaman

varje valdes. vanliga skillnadernaDet är mellan dessaett attav
går ocksåinteämneskategorier framhävs de jämföra vilketatt- -

påtagligt i lärargrupperna, de startade arbetet.närvar
framgårAv prövningarna dock kriterier för bedömningar iatt

så förmågaolika ämneskategorier olika. Elevensinte är reflek-att
analysera, dra slutsatser och genomföra uppgifter ärtera, som

återkommereller mindre välkända i kriterieförslagen i allamer
målbeskriv-fem musikEngelska och vad gällergrupperna. som

frånning skiljer sig andrade skiljer sig dock inteämnena,tre
Även förmågagällernämnvärt vad kriterier. här reflektera,är att

analysera, och tillämpa i olika identifierbara kvalite-sammanhang
i elevernas utveckling.ter

hållaGenom elevens samlade kunnandekompetens i fokusatt
framträder likheterna i förslagen till kriterier. kriterier iNär äm-

fysik, historia och naturbrukslinjens yrkesämnen harnen som
blirdenna karaktär, det uppenbart dessa inte enbartämnenatt

såsyftar till informera eleverna elevernahur det är, läratt attom
förhållervetasig att det sig syftarvisst sätt. Dessa ämnenett

också förmågaförståelse,till utveckla elevernas till reflektionatt
måste ocksåoch tillämpning, dvs. eleverna lära sig veta hur

genomför experiment i fysik, veta hur utreder tänk-man man
bara orsaker till historiskt hurskeende, veta dagliggörett man
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motorsåg .ocksåpå 1992kunde konstateras ele- SOU 86tillsyn Det attetc.en
förmåga språktolka och behärska det är knutet till Kapitel 4att somvens

kriterierna.kom avspeglas iämnet att
kriterier i engelska och musik avspeglarNär ämnen som en

kompetens, blir det uppenbart dessa ämnensammansatt attmer
hurinte enbart syftar till lära eleverna veta använderatt man

språk. ocksåsyftar till informera elevernaDessa ämnen attett
så atthur det eleverna lär sig veta i Englandär, att manom

tilltalar lärare med Sir, veta att i jazz använder vissa skalorman
improvisera kring etc.att

färdigheter Kunskap4.2.1 Kunskaper ochoch som om
kunskap i ämnet

färdigheter skolan till kanUttrycket kunskaper och hör och
knutenolika kan uppfatta det enhettolkas sätt. Man ensom

angåendeårstill varje skolämne. 1942 betänkande betygsättningI
SOU 194211 uppfattningi folkskolan det denna fram-är som

träder Vid bedömning elevs kunskaper och färdighet i ettav en
bådehar hänsyn till kvalitet och kvantitet.ämne att taman

här.kursiverat uppfattning tycks den gällande82, Denna vara
framstår och färdigheterända fram till Lgr 80. Där kunskaper

två dimensioner kunskaper skall inhämtas ochhelt separatasom -
Till färdigheter räknas dels defärdigheter skall tränas. grundläg-
kommunikationsfärdigheternagande färdigheterna eller tala, läsa,

skriva räkna, dels Studieteknik, uttnyttjande bibliotek,och av or-
ganisering och redovisning grupparbete, tekniskt-praktiskaav
vardagsfärdigheter framträder tekniska aspekter,Dem.m. som

innehåll Lgr 80i vissa fall kan koppling tilltränas utan ettsom
Några5911. färdigheter svenskadessa utgör ämnen, t.ex.avs.

matematik, andra kan hänföras till arbetssätt.och medan snarare
kunskaper och färdigheter används för kategorisera äm-När att
uppstår frågan inte vissa inom respektive kategoriämnennen, om

kan visa skillnader sinsemellan mellan kategorierna.större än När
färdigheter med teoretiska ochkunskaper och används synonymt

uppstårpraktiska dessutom motsättning värderandeämnen, aven
karaktär mellan kategorierna.

återvända tillkan finnas anledning den ursprungligaDet att
Ämnentolkningen. olika. Varje har sin specifika karak-är ämne

innehåll. alla skiljeroch sitt specifika Man kan säga ämnentär att
åt, på ochsig bl.a. med avseende hur kunskapen är organiserad

11 pågick intensiv kunskap,Under 70-talet debatt skolan,en om om om
ocksåDå läsning,arbetsformer kom larmrapporter och termeromm.m.

analfabeter börade användas. läs-funktionella En motsvarandesom
uppstått 70-taletkris i USA talet, där under stodhade under man

basics tillbakainför skrivkris. I USA höjdes röster för back toen -i Sverige blev 80-talettill grunderna. Konsekvenserna under stor sats-en
på undläggande färdigheter. 80 tolkasning Lgr kan ettsom svar

gick under 70-talet.vad som p
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utifrånstrukturerad. struktur byggts dess SOUEtt ämnes har 1992 86upp
utifrånforskningsresultat eller erfarenhet ochsamlad är kunska- Kapitel 4

Skillnadensynliga sida. mellan vad gäller dennaämnen di-pens
språkligaframträdermension i de framställningarna, i fack-dvs.

för respektive Det inte bara olikheter iämne. gällertexter termer
ocksåoch begrepp sättet beskriva kunskapen. För skolansattutan

måndel framträder detta i viss i lärobokstexterna,även även om
dessa förenklade jämfört vetenskapligaär med.texter rapporter.

dimensionenDen här kan benämnas ämnet.kunskapsom om
Kunskap räcker emellertid inte karakteriseraämnet för attom

svår-finns ytterligare dimension,ämne. Det ärett en som mera
fångad. På förhåll-övergripande plan kan den beskrivasett som

ochningssättet till i Den handlar hurämnet. tankemäs-om man
förhåller språkligtsigt sig till kunskapen; hur ochman resonerar

reflekterar. Ofta denna aspektär omedveten och oformulerad, ef-
den erfarenhet blivit självklar del i den ämnes-tersom genom en

kunnige individens kunnande. Vidare handlar denna dimension
ämnets metod hur kunskap sökes, problem formuleras ochom -

språkhur den kommer till uttryck i och handling. den di-Det är
mension förbättras erfarenhet blir alltmeroch profes-som genom

kontextuelllsionell. Den kunskapens kreativa sida.är Den är
bådeDen kan benämnas i ämnet, aspekterkunskap ärvars osyn-

ocksåliga och synliga. Den framträder i de ämnesspecifika texter-
på indirekt dvs. i disposition, framställningssätt,sätt,ettna, men

Ämneskunskapensformuleringar framträdelseform speglarosv.
både innehållet.tillkunskap i delar ochvissa kunskap Deom
båda dimensionerna, kunskap och kunskap förutsätterom var-
andra, ömsesidigt beroende varandra. gäller allaär Det ämnen.av

För knyta tillbaka till den traditionella uppdelningen i kun-att
alltsåskaper färdigheter kunskaperoch skulle kunna hänföras

till omdimensionen kunskaper och färdigheter till kunska-
Dåi. och färdigheterkunskaper har kommittermerna attper

så ståranvändas de ofta i motsatsställning till varandraatt en vore
det bättre detta begreppspar ochöverge dem medersätta kun-att

tvåskaper och kunskaper vilka de är oseparerbaraattom anger
någotsidor sak. undervisningenI innebär det förenklatav samma

bådeuttryckt eleven bör veta veta hur.att ochatt
bådeDet bör betonas kunskaper och färdigheter ochatt

kunskap och kunskap i är beskrivningssätt. Denettom ur-
sprungliga betydelsen kunskaper färdigheter ioch ämnet har i

innebörd beskrivningen kunskap och i äm-stort samma som om
bådanet, dvs. beskrivningarna ämnesskiljande. Betydelseför-är

ändringen kunskaper och färdigheter syftandetermernaav som
tvåpå skilda ämneskategorier etablerad, tidi-är att termernas

gått återinnebörder förlorade.helt kunna fokuseraFör attgare

12 Kontextuell betyder beroende situation eller sammanhang,ettav en
tillgångär mättekniskt kunnande beroende till visst.ex. ett utrust-av

språketning, engelsklärandet kanandraav som osv.
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beskrivningssätt. valts SOU 1992 86varje behövs Detämne ett nyttseparat som
och kunskap i. Oavsett vilket beskrivningssätt Kapitel 4kunskapär om

aldrig helt in komplexitet.väljs kan det dock täcka ämnesettsom
Varje unikt det gäller relationen kunskap ochär närämne om

åt såUndervisningsmässigt skiljer de tillvidakunskap sig att en
i kunskap för kunskapen idel behöver ska rele-starta attom
måste utgå frånmedan andra kunskapen i användandet,vans, -

få relevans.tillämpningen för kunskapen skaatt om-
enbartutbildning, inte bara i skolan, har ofta den första di-I

mensionen kunskap betonats och premierats. gällerDetom- -
också den vins-framför allt s.k. kunskapsämnen. Det är som ger

frågesporter. kan bero den lätt ställai Det ärter t.ex. att att
frågor vad, vilka Skillnader inär,typen var, vem, osv. re-av

dåindivider mängdsultat mellan handlar den sakuppgifterom
ocksåHuruvida detta speglar kvalitativakan memoreras.som

förståelse framgåri inte, eftersom den dimensionen in-skillnader
efterfrågas. ocksåDet är dimensionen kunskap oftate om som

månghundraårigunderlaget betygsättning.har utgjort för Av hävd
skriftspråkliga frånutgått språket;lärandethar det kunskaper om

frångrammatik, stavningsregler Debatten svenskämnetosv. om
framåt mån frånviss fokus form70-talet och har i flyttat till

kommunikativafunktion, dvs. till den kontexten kunskaper-
språkfärdigheten.betoningen Debatten har inte enbartDärav av

gällt ämnet svenska allmänt vilka kunskaper skolan ska bi-utan
vissa kritiken gällt denbringa eleverna. I ämnen har ensidiga be-

kunskap med olikatoningen användning rad ut-om, av enav
tryck.13

pågår lärande ivardagen rad sammanhang och i olikaI ett en
åldrar. detta lärande handlar lärMycket sig hante-attav om man

gårlärverktyg, sig hur gör och till-apparater osv. man manra -
pågår.otaliga vardagliga rutineri de Detta lärandeväga ärsom

intensivast under Lärandet sker i form trade-uppväxten.som av
ring,14 fördvs. den kan över sitt kunnande visaattsom genom
och demonstrera hur förfar. Tradering karakteriseras attman av

några frågorbrukas förklaringardet ellergör utanman som var-
Varförfrågorför. besvaras kanske inte därförsätt änannat att

så här. Efterhand blir dendet är bra gör lärande alltatt man
skickligare och alltmer rutinerad. kunnande hänför sig tillDetta

idimensionen kunskap och kan omfatta mycket komplexa kom-
Till dessa kompetenser finns kunskap knuten,ävenpetenser. om
den inte formuleras eller förmedlas under lärandet.även Detom

heller inte givet den besitter kompetensen kan redogö-är att som
för vilken kunskap ligger bakom visst handlande.ettra om som

13 Lära för skolan eller lära för livet, korvstoppning, faktaplugg, yt-
julgransprydnaderkunskaper, osv.

14 Tradering handlar hur traditioner överförs. Ursprungligen syftarom
på ocksåöverförande, traditionerdet munligt är slag änannatmen av

råkliga. påtradition föreskriver gör visst sätt, där-En att t.ex. ettmans
så ifrågasättande.for alltid gjortatt utanman
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ämnesområdenden berör elever- SOU 1992 86Kunnande här typenav som
i skolan. den formaliserade inlärningssituationen i sko- Kapitel 4möter Ina

utbildning räcker inte med tradering. bör instruk-och det Där
så därför ...tioner Man gör här instruerar ochattges man-

motiverar, den nödvändiga kunskapen för elevernadvs. attger om
förstå såledessamband. relaterasskall vissa Kunskapen i skall till

så bådakunskapen dimensionerna integreras och blirattom en
helhet.

4.2.2 betygsättasVad skall

mål givetvisDe för skolans verksamhet bör ut-som anges vara en
gångspunkt för finns olikabetygsättningen. Det dock typer av
mål.

uppföljande intervjuundersökningen i anslutning till Lä-I den
fråganBilaga 199259raruppdraget till SOU väcks hur in-man

så-för kunskapsrelaterat betygssystem skall hanteraettom ramen
flit, ambition, intresse,dana aspekter elevernas samarbetsför-som

måga aspekter bl.a. berör elevernas arbetasätt ochattosv. som-
förhålla kunskapsområden.sig till olika

påeffekter DsI Betygens undervisningenrapporten
fråga199060 berörs denna i anslutning till en allsidig bedöm-

Utifrånning eleverna. analys vad bör beaktasen avav som en-
ligt 80 listas femton olika aspekter.Lgr När närmareman ser
dem, kan finna de skulle kunna under olikaattman grupperas

genomgång Läroplanskommitténsrubriker. En motsvarande av
ocksåförslag till för grundskolan,läroplan betonar elever-somny

allsidiga utveckling, skulle kunna lista över centralanas ge en
aspekter. väsentliga dockDet är dem för kunnaatt attgruppera

målunder vilka de hör hemma. Förslag till läroplan be-se ny
handlar skolans värdegrund, samhällets demokratiskasom avser
och etiska principer. anslutning till dennaI värdegrund betonas

förmågaelevernas till personligt personliga ställningsta-ansvar,
inlevelseförmåga förståelseganden, och för människor.andra

individmål målskall inte betraktas förDessa verk-utansom som
samheten, vilken skall bedrivas enligt demokratiska principer
och i demokratiska arbetsformer.

I anslutning till de krav samhälls- och arbetsliv ställer fram-
förmågahålls till initiativ och och studiefärdigheter. Underansvar

mål uppnårskolan skallde sträva efter eleven framträderattsom
rad faktorer, har arbetsformergöra med och arbets-atten som

skall sig självständigtsätt. Eleven lära arbeta och tillsammans med
andra, skall utveckla nyfikenhet och lust lära, formulera ochatt

antaganden och lösa problem, reflektera erfarenheter,pröva över
påståenden förhållanden,kritiskt granska och och själv-värdera

ståndpunkter.ständigt formulera
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mål måstedessa faktorer kan betraktas SOU 1992 86i sigIngen utanav som
kunskapsinnehåll. 4knytas till Inom varje skall arbetet be- Kapitelämneett

så främjas.drivas alla dessa faktorer Eftersom varje ämne äratt
bådegäller dimensionen ispecifikt vad kunskap och kunskapom

dessa dimensioners ömsesidiga beroende konstitue-och eftersom
ämnesinnehållkan inte arbetsformerochämnet, separeras.rar
uppnå målen,eleverna skall räcker det inte medFör attatt un-

läroämnenfokuserar antingen kunskap i s.k.dervisningen om
ii s.k. färdighetsämnen. skalleller kunskap ämnet För deatt

förståelseuppnå och kunnandeden det i betygs-ämne ärett som
utgår ifrånvarjegrundande, krävs lärare i det ka-ämneatt som

för kunskap ligger derakteriserar ämnet. Inom i ämnetramen
för detaspekter avgörande skolan skall efterär strävasom som

således ocksåenligt läroplanerna. Inom dess ligger förutsätt-ram
för hur undervisningen skall Arbetsformer,ningarna läggas upp.
och undervisningsmetoder inte generella,arbetssätt kan ses som

oberoende arbetet bedrivs inom ellerämnen. Hur ämneett ettav
således beroende metod dimen-är ämnetsämnesmoment av en-

i betydelse i takt med kunskapsutvecklingen, dvs.sion ökarsom
måsteutveckla allt kompetens inomför större ämneettatt en

se 4.5.2.metod i allt högre grad fokuseras vidare avsnittämnets
Utbildningsmålen åkför respektive skolform 9 i grundskolan
åk gymnasieskolan finns formulerade i kursplanerna, ochoch 3 i

mål. Målknutna till dessa och kriterierbetygskriterierna är är
Målen å såutformadedock inte identiska. sidan är ofta deattena

skalllistar rad centrala begrepp och behandlas imoment somen
Jämfört med tidigare kursplaner kommer deundervisningen. nya

utarbetande i betydligt mindre utsträckningunder in-är attsom
nehålla sådana målendock nödvändigt iuppräkningar. Det är att

ingå skolarbetet.bestämning vad skall i Betygskrite-ge av somen
målenå detrierna andra sidan kontentan före-representerar av

kunskapskvalitet gällerskriver med betoning vilken försom
olika betygssteg.

bådade dimensionernaEftersom betygskriterierna inbegriper
sådanakunskap och i respektive tidiga-ämne, är faktorerom som

framhållits målviktiga och iintegrerade äm-separatasom somre
neskunnandet.15 skall betygssättas kunnandeDet elevernasärsom
i respektive ämne.

15 flit, ambition, intresse,Individfaktorer nyfikenhet kan inte isom osv.
Sådanaförsig underlag betyg. faktorer främjar vanligen elevernasvara

nå-såledesindirektkunskapsutveckling är de Ombetygsgrundande.- ändåflitig ambitiöselev är och inte lär sig kanvadmenn som avses,
det pedagogiska skylas över med flitbe-eleveninte ansvaret att ettge

måstetyg. inte flit och ambition till önskat undervis-Leder resultat,
omprövas.ninpmetoderna granskas och
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Kunskapsutveckling lärande4.3 SOU 1992 86-
Kapitel 4

vakuum.16 All kunskap blir till ilärande sker iInget ett ett sam-
utifrånbörjar skolan, har sina erfarenhetermanhang. När barn de

idéeri skilda sammanhang format och föreställningar radom en
sådana berör vissa delar skolans kun-fenomen även som av-

pågårskapsinnehåll. Genom skoltiden lärande utanföräven ett
sammanhang. skolan lärarenskolan i olika I är det emellertid som

i dialog med eleverna formar och erbjuder sammanhang och si-
för elevernas lärande.tuationer

erbjudersammanhang och situationer undervisningenI de som
språkligtlärandet för samspelsker det inom ettmesta av ramen

förståelseutbyte17 övervägande muntligt. skall leda tilloch Det-
undervisningen fokuserar. Oavsettde fenomen om samman-av

i konkret situation i form praktisk tillämpninghanget ges en av
sammanhanget i form berättande eller i formeller om ges av av

ingår eller de bakomliggan-ordtext, termer representerarsomen
idéer, tankemönster, förklaringar karakteristiska förde ärsom

kunskapsinnehållet. Förståelse13 dessa begrepp i relation tillav
ocheller i relation till bestämd procedur vad lä-varandra ären

randet syftar till.
lärande kontextuellt, sig eleverna inte baraEftersom allt är lär

språkligaformuleras i detdet samspelet. Hur arbetetsom or-av
16 olika teorier inlärning utveckling iAtt redogöra för och skulleom

långt.detta sammanhang föra för Grunden för de förssomresonemang
idétraditionencentraleuropeiska tillhär är den och hur den kommer

inom den kulturhistoriska skolan, där förgrundsgestalter-uttryck en av
är Vygotsky. Forskning inom dess har under de decenni-senastena ram

utbredd. hörnstenar är individensblivit alltmer En dess att ut-erna av
veckling sker i socialt samspel inom historisk och kulturell kon-ett en
text.
17 betonas bokstavligen muntliDet bör kanske det handlaratt ettom

lärare sinsemellan. ärsamspel, mellan och elever och mellan elever Det
frågainte den undervisning döljer sig bakom uttrycket kateder-somom

mångaundervisning. situationer är det dock viktigt läraren berättarI att
sådant berättande inteoch sammanhang. Ett behöver uteslutandeger

frå-kan erbjuda möjlighet till invändningar ochmonologiskt, utanvara
från frågorförtydliganden elevernas sida eller problematiserandegor om

från läraren.
mångtydig18 förståelse är olika inne-Termen den olikapersoner ger- förståelsebörd. pedagogiska sammanhang har ibland i för-I termer av-ståelseinriktad pedagogik givits bestämd innebörd ställasatten genom-i till form pedagogik ensidigt utantillinlär-premierarmotsats en av som

rabblande ord, reproducerade, mekaniska tillämpningarning, t.ex.av av
formler och algoritmer Den formen pedagogik utesluterosv. senare av

förståelse.dock inte varje form Eleven kan inlärningen ha för-underav
stått förståelse efterfrågasvissa samband, denna inte kommermen om

förstå,inte framträda. Aven när eleverna upphör försöka ef-den att att
efterfrågas, någoninte sker ända form inlärningden aspektentersom av

förståelsetyp dock den undervisningen syftat till. Vad de lärav som-sig hänför sig till de aspekter brukar benämnas den dolda läropla-som
förståelseinriktningenGenom betona vill motverka denattnen. man

mekaniska inriktningen; därmed inte med nödvändighetden le-sagt att
förståelse.till rätt eller avsedd detta sammanhang bör betonasder I att

förståelsen måsteförståelseinriktningen förutsätter faktakunskaper ha-innehett
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rutinernaganiseras och läggs knyts till arbetet, SOU 1992 86samt ut-upp som
grund för elevernas tolkningar vad kunskap hurgör är, Kapitel 4en om om

sig själva lärande undervisninglär, individer. Enman om som
i i matematik, följer läroboken oftaämne, tolkasett t.ex.som av

såeleverna den ligger först i boken bäst,sätt äratt attsom
matematik lärs bokens uppgifter, matematik inte harattgenom
med livet utanför boken läraren bedömergöra Hur ele-att osv.

ocksåkunskap inlärningssituation.är Provvernas en som ges,
speciellt betygsgrundande,de är lär eleverna vad vik-ärsom som

Utifråntigt kunna, hur det skall lärasläsas in. detta lärandeatt
på såställer eleverna sedan krav undervisningen denatt ger un-

påderlag för det skall komma Hur konstrue-provet.som proven
efterfrågas såledesharoch vad avgörande betydelseras som en

för kunskapsutveckling.elevernas
Kunskapsutveckling kan beskrivas ledersom en process som

till förändring föreställningar, tankestrukturerav en process-
uppstår.leder till kunskapskvaliteter föreställ-Deattsom nya

barn har med sig in i skolanningar kommer förändras, fram-att
utgångspunktträda kvalitet, vilken i sin blir förtursom ny om-

strukturering iresulterar kvalitet Förändringarsom ny osv. av
tankestrukturer sker inte anledning. människaIngen ändrarutan

tänka, sina föreställningar,sitt inte omständigheternasätt att om
också såsituationen kräver detta.och Det kan formuleras sätt

omständigheterna, situationen fungerar tvingande, tillatt manar
eftertanke och nytänkande, till förfaringssätt och handlingar.nya

lärarens pedagogiska uppgift skapa förutsättningarDet är föratt
denna process.

betydelse för elevernas lärande kan inteLärarens betonas.nog
gäller dels organisera undervisningen,Det sättet dels lärarensatt

förhålla så bådai situationen sig till de dimen-sätt ämnetatt att
sionerna kunskap och i integreras. Hur inomom man resonerar

för ämnesstruktur följer inte automatiskt elever-attramen en av
måstesiglär sakuppgifter. förebilderLäraren förmassana en ge

förhållerhur sig och hur formulerar problemman resonerar, man
och hur söker lösningar. Att förebilder i olikaman ge samman-
hang handlar inte enkelt instruktioner görtypenom av man

såhär och sedan här. leder lätt till tradering,Det där eleven gör
förstå eller ha aning varför.rätt attutanmen en om

genomgårkunskapsutvecklingen elevernaDen kan beskrivas
från konkreta, situationsbundna, dualistiska föreställningar och

förmågatankestrukturer till allt abstrahera,större att atten
utanför erfarenhetsgivna situationer och kunskap i rela-att ettse

innehålltivt perspektiv. utvecklingDenna sker inte ochettutan
sådaninte heller undervisning syftar till utveck-utan en som en

ling. Utvecklingen följer inte linje, och utvecklingensnörräten
ämnesområdeinom inte automatiskt motsvarandeett ut-ger en

veckling inom Detta sätt kunskap och lärandeett annat. att se

58



utifrån vilkenden det föreslagna betygssystemet SOU 1992 86anger ram av oss
förstås.skall Kapitel 4

fångabetyg, inom vilket betygssystem, kan inteEtt inoavsett
kunskapsprocesshela den eleven involverad blirär Betyget en

hållplats någotoch kan aldrigvägen Flera eleverannat.vara
får långt Någrabetyg kan olika i ele-som samma vara processen.

uppnåtthar just den kvalitet betyget medanrepresenterar,ver
nästa.andra är väg Att kontinuerligt följa ochmot processen

eleverna befinner sig lärarensär angelägenhet ochnotera var an-
Utifrån sin kännedom eleverna befinner sig kan lära-svar. om var

fårplanera undervisningen. inteDen ligga huvudetöverren
ändåeleverna skall utformas momentetstoffet behand-attmen

las i hela sin komplexitet, dvs. förutsättning för elevernaatt ges
nå såkvaliteterde de garanti förär väg En sker äratt mot. att

förståelseeleverna redan i förväg vilka krav och till-att vet
lämpning angivet i kursplaner och lokala arbetsplaner gäl-som-

förhållandeler för olika betyg i till det aktuella momentetstoffet.
Vid prövningen kommer eleverna visa olika kvaliteter iatt upp
sitt kunnande.

4.4 Principerna för det föreslagna betygssystemet

föreslåsDet kunskapsrelaterade betygssystem beskrivs i ter-som
kunskapskvaliteter. Betygsstegen progression därmer av anger en

avstånden långa.mellan inte förutsättaskan lika Varjestegen vara
föregåendekvalitet framträder för sig, den utgör förut-men en

frånsättning för den följande. skiljerDet ärett steg ett annatsom
inte mängden sakuppgifter eleven tillägnat sig. En ökadsom
mängd sakuppgifter emellertid oftaär förutsättning fören en

förståelsen.kvalitativ förändring Varje kvalitet inbegriper ock-av
så kvantitet. Bedömningen elevers kunnande kan bara görasav
utifrån vad seeleven uppvisar eller uttryck för vidare avsnittger
4.5.2.

frågaandra intervallskala20Med ord är det här inte om en
innebärDet inte kan provuppgifterpoängsätta tradi-att man

19 När påbokstavssystemet användes kunde lärare i sinaellerproven
anteckningar markera med plus eller minus för indikeraett att proces-

Lärare kan även göra sina dåprivata noteringar, varken el-sen. nu men
sådana avgångsbetygen;iler kan heller inte i terminsbety-nu anges nu

sågällerI det dock vaksam inte skil-systemet att attgen. nya vara man
jer elever enbart vad gäller mängd sakuppgifter. Visserli kant.ex. en

ökad mängd sakuppgifter förutsättning för atten vara en uppn en ny
kvalitet, betygen skall dock alltid bestämd kvalitet.representeramen en
20 finns olika datanivåer,Det skalor är olikaknutna tilltyp t.ex.av som
ordinal, intervall och kvot. Den första bara rangordning, ochanger en
för den andra tillkommer kan skillnader mellan mätvär-att man ange
den, differensen mellan intilliggandedvs. värden är lika För kvot-stor.

påskalan tillkommer absolut nollpunkt. Det är endast intervall- ochen
kvotnivå kan använda aritmetiskt medelvärde och standardav-som man

påvikelse och i anslutning härtill andra metoder bygger antagandetsom
normalfördelning.om
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fram SOU 1992 86följd därav räkna medelvärdentionellt hellersätt, som en
medelvärdet förutsätter Kapitel 4aritmetiskaför eftersom detett enprov,

intervallnivå.på iheller skall betygsstegen,minst Inteskala som
går med andrabokstavssystemet, poängvärden. Detdet gamla ges
fårmedelbetyg. konsekven-räkna fram elevs Det0rd inte att en

funktion urvaleventuellt urvalsförfarande. Betygensför somser
mån199062.dir. den be-studier har ned Iför fortsatta tonats

syfte kan eleverna inte rangordnasanvändas i dettaskall ut-tyg
såledesmåsteifrån föränd-Urvalsförfarandetbetygsmedelvärden.

ras.21
utgåskall föreslagna betygssystemet inteskäl detAv samma

från fördelningar. Normerande denförväg givnai typprov av
eftersom inte kananvänds idag uteslutna,ofta är normensom
utifrånfördelningar medelvärdet. Prov,till skala medknytas en

utifrånsåväl måste kriterierna,nationella lokala, utformassom
så identifiera de kvaliteterkandvs. stegenatt som represen-man

således betygskriterierna.Likvärdigheten bestämsterar. genom
Även utifrån fördelning inombetygen giveninte sätts enom

givetvis betygsfördelningar redovisas, välkan närelevgrupp,en
sådan fördelning, i form stolpdiagram,betygen är En ettsatta. av

information,resultat och kan värdefullbeskriver t.ex.ett ge om
tillstånd måluppfyllelse enligt skollag läro-och ochskolväsendets

planer
hål-Läroplanskommittén och SkolverketkursplanerI de som

utbildningsmålenpå kommer för varjeler utarbeta ämne attatt
miniminivåden kunskaper elevernaformuleras enbart som av

skolform,23 nivåuppnå dvs.vid slutet respektive denskall somav
ovanför den ni-godkänd. Elevernas kunskaperbetygetmotvarar

mål.vån således inte finnas preciserade ikommer att termer av
olika betygsstegen godkänd kanKunskapskriterier för de över

några kursplanemål;till de kommer endastdärmed inte knytas att
framgå ämnesspecifika kriteriebeskrivningarna.deav

progression inom respektive ämneBetygsstegen anger en som
Godkänd med kunnande kan betraktasvid ettstartar somsom

förståelsenödvändiga struktur och hur dess be-den ämnetsav
relaterade till den allmänna be-varandra,är motsvararsomgrepp

måste då21 Hänsyn till vilket i gymnasieskolan respektivetas program
i vissa ämnen är viktigarevilka högre studier eleven söker. Betygsom

till sökt utbildning.än andra i relation
22 mångaSådana information, dagensresultat skulle den tror attge som

olikabetygsstatistik Jämförelser mellan medelvärden, mellant.ex.ger.
låga bestårså områden medelvärdentolkas ofta meddelar landet, attav

intekunskapsmässigt sämre elever slutsatser dessa betygsdatasomav -underlag för.ger
23 för i ämnena svenska, matematik ochKursplanerna grundskolan mu-

Läroplanskommitténsik utarbetade i anslutning till läm-skall attvara
Ovriga ibetänknade i kursplaner skall klara de-sitt september. varanar

Gymnasieskolans kursplaner är under utarbetande.cember.
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skrivningen24 gångUnder utvecklingens kommer, beroende SOU 1992 86
förhållningssättämne, ämnets metod och vetenskapliga alltmer i Kapitel 4

Sefokus. vidare går såledesavsnitt 4.5.2. frånProgressionen
grundläggande kunskaper till kunnande, iett avancerat som
många nåsfall inte inte förrän i slutet gymnasieskolan ellerav se-

Det innebär de högre betygen sällan blir aktuellaatt undernare.
grundskolan. Detsamma gäller de iämnen gymnasieskolan som
introduceras först där. De ämnen, eleverna börjat läsa tidigtsom
under grundskolan, kan däremot under gymnasieskolan leda till

alltmer avancerad kompetens. innebärDet högrede bety-atten
kan bli aktuella för större andel elever där iän grundsko-gen en

lan. Progressionen och därmed de betygskriterier betygsstegen re-
beroendeär när ämne introduceraspresenterar under skol-ettav

gången. Kunskapsutvecklingen är beroende tid och erfaren-av
het.

Den progression utgårbetygsstegen i vissa ämnensom anger
från tolvårigt perspektiv, svenska och matematik.ett När be-t.ex.

börjar har sådanasättas, eleverna undervisatstyg i ämnen under
år uppnåttoch kan förutsättas förhållandeha i till betygs-sex en,

kriterierna, god kompetens. För ämnen introducerassom senare
skolgångenunder är givetvis tidsperspektivet kortare, vilket kom-
avspeglas i betygskriterierna och i denatt progressionmer som

stegen anger.
Att introducera innehållerbetygssystemett säl-stegsom som

lan aktuellaär använda kan sig besynnerligt, detatt när betrak-te
i ljuset det relativanuvarande på-tas Det bör därförsystemet.av

båda såpekas de vittär skilda,att de inte kan jämfö-systemen att
föreslåsbetygssystemDet så,är uppbyggt det skallras. attsom
påalla elever. Det bygger skolan har synligtatt och for-gynna ett

mulerat resultatansvar, innebörd är alla elever skallattvars en
sådan undervisning, den leder minst till betyget Godkänd;att en

sådanundervisning är kvalitet, den samtidigt eleverattsom av ger
med Specialintressen nåmöjlighett.ex. alltmeratten en avance-
rad kompetens och därmed betyg den. Elevernamotsvararsom
skall dessutom i förväg informeras vilka kriterier gällerom som
för de olika betygsstegen i relation till det aktuella kunskapsinne-
hållet.

Varje bådebetygssteg innebär breddningnytt och för-en en
djupning åmneskunnandet, visar sig i form kvali-av som av en ny

förhållandei föregående.till det betydertet Det det tidigareatt
kunnandet ingårvid nästa i form förändradsteg för-men av en
ståelse eller struktur. En breddning förutsätter i vissa ämnen att

fakta tillförs i andra ämnen den praktiska erfarenhetenattnya -
blir omfattande. bådaFördjupning syftar dessa aspek-attmer

under arbetet leder till insikter.ter nya

24 allmännaDen beskrivningen är formulerad Har för vardagligt sam-hällslivyrkesliv och fortsatta studier nödvändigade kunskaperna omocheller i ämnet och visar detta i ord och handling.
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1992 86SOUundvikanödvändigt förklargörande ärYtterligare attett en
uppstå Kapitel 4anslutningbl.a. imisstolkning, skulle kunnaeventuell som

vissa kurssystemkursutformning. Där ärgymnasieskolanstill
blirsuccessivtdär kursernaformuppbyggda trappsteg,avsom en

måste vida-svårare. den för kunnaklara lägstaEleverna attav
så grundkur-skall inte tolkasBetygssystemettill nästa attosv.re

under-godkänd dvs.Godkänd, kurs Välnästamotsvarar osv.,sen
situa-Undervisningen i allabetyg isiktevisning med ett taget.

sådan, elevernainom gymnasiekurserna,ävenskalltioner attvara
uppnå det betygs-Godkänd, dvs.övermöjlighet även stegattges

ämnesspecifika be-Vidare skallmedger.kompetenselevenssteg
anslutning till kursplaner,ibetygsstegenskrivningar oavsettav

utbildningsmålen, till den kunskapdvs.tillskolform, knytas som
skolgångens slut25 i enlighet med dedettavidgäller styr-nya-

nivå.ligger lokali övrigtinnebärprinciperna att ansvaretsom
årskursvis, terminsvis ellerbeskrivningarämnesspecifikaAtt göra

således lokal frihetlokaltärför ettmomentseparata enansvar,
måste så alltid innebärkriteriebestämningareftersomoch vara,

undervisningsinnehåll. kursplanerna skul-Omsamtidigt valett av
årskursvisa detkriterier i alla ämnen, attt.ex. voreange

för skolan.styrprincipernamed destick i stäv nya

förslagBetygsberedningens4.5

målochtill kunskap4.5.1 relateradeBetyg

på och lärandekunskapSyn

betygssystemet skallGrunden förförslagBetygsberedningens
betraktas Dennakunskapsutvecklingenatt en process.somvara

tilloch relateradindivider är äm-olika för olikautprocess ser
nesinnehåll skolan skallsammanhang. I under-ochi situationer

erfarenhettid ochleda till eleverna övervisningen att genom
djup.kunnande alltomstrukturerar sitt störreomtolkar och mot

måsterelateras till kunskapför förslaget Skall betygSkälen
till vilket slags kunskapställningstagande görasett avses.som

fenomenpedagogiska verksamhetenden ärAtt betyg ettstyr
betygssystem används. Provgäller vilketoavsett gessomsomsom

vilken kunskapför betygsättning bestämmerunderlag somsom
frågorefterfrågas däri dvs. hurpremieras. Vad som proven,

25 kursformade gymnasieskolan kan kurserför denInom vararamen
på ämne, är indelade iinom vilkaolika sätt. Kurserutformade ett

påbyggnadskurser, olika slutpunktermed olika antalgrundkurs anger
beskriv-Amnesspeciñkaolikaberoende hurbl.a. ut.serprogram

bestårdå slutpunkter. Kurserdessaningar skall momentsom avavse
beskrivningar-från ämne ochämnen kan betraktasolika ett separatsom

mål för i sin helhet.till gäller kursendeknyts somna
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frågornaställs, är avgörande för i vilken frånriktning bort SOU 1992 86styr;
måleller de Dsär fastställda. 199060mot Kapitel 4som

såledesDet är avgörande betydelse grunden föratt ett nyttav
slåsbetygssystem fast med avseende vilken kunskapsyn

stårskall gälla denna grund inte i motsättning tillsamt attsom
övriga styrdokument.

vanligt förekommandeEn kritik riktad skolans verksam-mot
åtminstonehet har sedan 70-talet varit betyg, och i vissaatt prov

fall läromedel premierar memorerande lösryckta fakta,ett av
fler desto bättre, eftersom förståelsedessa Ompoäng. integer av
hur dessa fakta är relaterade till varandra och till sammanhangett
efterfrågas, framstår sådantför eleverna kunnande ovik-ett som

framhållande förståelsetigt. Ett sammanhang betygs-av av som
mångagrund utesluter intet faktasätt i situationer faktaär-

förståelseförutsättning fören
Av Läraruppdraget, dvs. den prövning principerna för ettav

kunskapsrelaterat betygssystem beredningen initierade, fram-som
går många utifrånlärare arbetar dessa principer,att dettrots att
nuvarande relativa betygssystemet inte därtill. De haruppmuntrar
således utgått från påden kunskap finns inskriven isyn som nu-
varande läroplaner.

målRelationen mellan och betygskriterier

föreslårBetygsberedningens förslag Beredningen betygskri-att
terier mål;skall knutna till kursplanernas kriteriernaattvara -

från målenstill skillnad uppräkningar formulerasmomentav -
så de utgör koncentrat listade där kvalitetenatt iett moment,av
det ämneskunnande framträder.som avses

BådeSkälen för förslaget Låroplanskommittén och Betygsbe-
redningen skall arbeta och fram förslag i enlighet med deta nya
styrprinciper gäller för skolan. Eftersom kursplanernas ut-som
bildningsmål inte skall inskränka den lokala friheten, kommer de

huvudinnehållet i respektive ämne.att ange
Målrelaterade betyg den enligt undervisnings-typav som man

teknologiska principer försökte arbeta fram under 70-talet har av
svåratidigare utredningar utifråninföra. Oavsettansetts attsom

målrelateringvilka principer kräver betygen detaljeradeen ren av
målformuleringar. Sådana strider de styrprinciperna.mot nya
Därför kan inte heller betygssystem utformas med detalje-ett nytt

målformuleringar.rade
målrelateratkunskaps-Ett och betygssystem dir. 1991104

bådeinnebär målenrelatering till och till bestämd kunskap.en en
Målen måste utgångspunkten för utarbetandet betygskri-vara av

Mål måste hållasterierna. Måloch kriterier dock isär. formule-är
sårade de listar centrala begrepp ochatt undervis-moment som
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1992 86på. i SOUför visst betygbetygskriteriumfastaskall Ettningen ettta
Kapitel 4ämnesaspekterraddock inte räknaskallämneett somupp en

målrelatering. Betygskri-det skulleskall kunnaeleven en renge
ele-vad hurform inte barai koncentreradskallteriet utanange

nivån ikvalitetenaktuelladenbehärska ämnetskallven -
skall framträda.kunnandet

nivåerföreslår godkändbetygetfyra överBetygsberedningen
målnivå, nämligen denendastnedan.se Kursplanerna anger en

förkriteriernaUtarbetandetgodkänd.betygetmotvarar avsom
mål. Semåste tillanknytning nästaarbetas framövriga utansteg

förslagsruta.
föreslagna be-beredningendetskäl ärYtterligare attett nuav

iriktningpedagogiskt verkar isetttygssystemet som angessamma
ocksåoch kursplanerläro-innebäroch kursplaner. Detläro- att

verksamhet.för skolansstyrdokumentreellt blir

kravgränserTydliga

betygsnivåer kvalitativtförslag EftersomBetygsberedningens
från avgränsade, skalltydligtvarandra, dvsskilja sigskall vara

förhållande till elever-ämnesvis, iarbetas frambetygskriterierna
med lärare.och i samarbetekunskapsutveckling i ämnetnas

utgångspunkt i struktur,ämnesför förslaget MedSkälen ett
utifrån förutsättningvilka utgörfundamentaladess moment en

progression i Den utgörämnetkomplexare, kanför enanges.en
ämnesspecifika kriterierna.deutarbetandegrunderna för avav

kunskapsutveckling inomelevernasgrund hurär ettEn annan
erfarenhetaspekten har lärarekan Denämne ut. avsenarese -

inte all-vetskap ärutveckling Dennnavet hur dennade ut.ser
i utarbetan-användaskan formuleras ochformulerad,tid ettmen

Betygsberedningenbetygskriterierna.ämnesvisade de anserav
dåminst det lä-används, inte ärerfarenhetviktigt dennadet att

rarkåren Lärarerfarenheten utgöranvända betygen.skallsom
se Läraruppdra-också bedömaröverensstämmelsengrund fören

199259.SOUget,

betygsättningUnderlag för

och be-kunnande bedömsEleversBetygsberedningens förslag
förhållande tillutifrån ieleverna visarde kvalitetertygsätts upp
dvs. ickebetygsstegenbetygskriterierde representerar, ut-som

ifrån procentfördelningar.givnai förväg
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Skälen för förslaget Eftersom principerna för det nuvarande SOU 1992 86
ifrånrelativa betygsystemet skiljer sig radikalt principerna för Kapitel 4ett

kunskapsrelaterat betygssystem har de behandlats utförligtsenare
i avsnitt 4.4 och inte här.upprepas

Jämförbarhet

Betygsberedningens förslag Jämförbarheten i betygsättningen
upprätthållasi förstaskall hand de ämnesspecifika krite-genom

betygsnivåerna,rierna för eftersom de skall tydliga krav-ange
för varje betygssteg.gränser

Uppdraget enligt dir. 199062 Jämförbarheten hos de nuva-
upprätthållsrande betygen bl.a. med hjälp de centralaav proven.

mål måsteI betygssystem är relaterat till denna jämför-ett som
upprätthållas mål-barhet i princip och kravbeskrivningargenom

så tydligaär de läraren tillfredsställande underlagatt ettsom ger
för vad för olikaavgöra krävs de betygsvärdena.att som

framgårSkälen till förslaget Som direktiven centralaärav
såoch standardprov längeän garanti för jämförbarhe-attprov en

upprätthålls. Eftersom alltid undervisningen och ef-ten styrprov
de principerna för styrningen skolan innebär lo-tersom nya av en

måstekal frihet såda-välja stoff för undervisningen, redanatt nu
såöver de inte motverkar principerna.attna prov ses

föreslagna lärarkå-När det betygssystemet har förankrats inom
kan förvänta såsig bedömaröverensstämmelsen blirattren, man

upprätthållagod betygen kan räcka för jämförbarheten.att Iatt
månden ändånationellt utformade skall i syfte prövaattprov ges

måste såjämförbarheten, de utformade de dels är förenli-attvara
med de principer gäller för betygssystemet, dels förenligaga som

med styrprinciperna.

Formulerade och för berörda kända kriterierparter

föreslårBeredningens förslag Beredningen betygskriteriernaatt
frånskall formulerade och början kända elever, föräld-vara av

och avnämare.rar

Uppdrag enligt dir. 199062 Betygen skall skolans be-vara
kräftelse riktad till eleverna hur elevens arbete bedöms i för--
hållande till läroplanernavad och kursplanerna föreskriver. Det

ocksåär viktigt elev kan dokumentera de förkunskaperatt en
utbildningsnivåer.behövs för fortsatta studier högre Likasom

viktig denna funktionär för de elever söker arbete efter sko-som
lan och för deras arbetsgivare.
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SOU 1992 86förslaget den peda-Skälen för viktigt skäl för ärförslaget Ett
formulerade och Kapitel 4följer i förvägkraft och vinstgogiska som av

Elevernabetygsstegkriterier för vad varjekända representerar.
skall leda till. Föräldarvad vad deras arbetekrävs och vetvet som

står varjederas barn kan i ämne. Avnä-vad för, dvs. vadbetygen
studieinstanser, vad in-gäller arbetsliv ellersig det vetvaremarc,

professionalism blir synlig och tydlig.behärskar.dividen Lärares
kommunskolablir möjligt ställa sakliga kravVidare det attatt

finns inbyggt i betygssystem ochtillleva det styr-upp somansvar
dokument.

ochYtterligare det föreslagna betygssystemetskäl ärett att -
eleversynliga alla elever. Dekriterierna i synnerhetde gynnar-

och i gymnasieskolan ihittills högstadiet ärmisslyckatssom
förståttaldrig vad förväntades ochutsträckning destor somsom

intresseområdenspeciella ochelever harkrävdes dem. Deav som
fårutvecklat inom dessa med detta betygssystemkompetens enen

studier25skall fortsätta sinavägledning i vilken riktning deom
undervisningen skallinbegriperKommunensskolans attansvar

sådan intealla elever möjlighet barakvalitet attattav gesvara
nivån ocksånå förkovran.godkänd allt störreutan en

4.5.2 Betygssystemets uppbyggnad

betygssteg, benämningbeteckning,Antal

föreslår betygssy-förslag BeredningenBetygsberedningens ett
fem godkändbetygssteg,omfattar stegstem varav avsersom sex

initialerna i be-däröver. Beteckningarna utgör betygsstegensoch
Ännu Godkänd,nämningar icke godkändIcke godkänd,vilka är

Framstående och Utmärkt.godkänd, Mycket väl godkänd,Väl
ÄIGIG,sålunda G, VG, MVG, ochBeteckningarna blir F u.

Betygsberedningen börenligt direktiven analyse-Uppdraget
många nivåer inriktatbehövs i kvalitativt betygssy-hur ettra som

omfattar fler dagens fem börbetygsskala änEn stegstem. som
därvid övervägas.

gårSkälen inriktat betygssystemför förslaget kvalitativtI ett
handlarbara godtyckligt antal betygssteg. Detdet inte ettatt ange

fördelningar.bokstavligt graderingar, heller Anta-inte omom
gårmånga skilda kvaliteterberoende hurlet betygssteg är somav

kunskapsutveckling i oli-identifiera för elevernasinomatt ramen
ka ämnen.

26 inte bara gällt betygs-Kritiken relativa betygssystemet hardet attmot
kunskapsnivåer dir.199062indentiñerbara Denintestegen motsvarar .också tvåorpå sällan chans betygvisat och harhar s.k. attatt ettor en n

på uppfattas given, ele-fördelningendäröver grund samt attatt somav
fårpå områden hålls tillbaka och aldrig möjlig-är duktiga vissasomver

visa faktiskt kan.het vad deatt
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Utifrån fram SOU 1992 86det underlag beredningen har hunnit tasom -
långt ifrån så någotvilket Kapitelomfattande önskvärt, be- 4är voresom

redningen fullt medveten har beredningen funnitär attom sex-
möjliga identifiera. Att möjliga i vissaär är äm-steg att stegsex

innebär inte med nödvändighet möjliga identifie-de äratt attnen
i alla i vissa gymnasieskolan vilkaämnen, ämnen i läsest.ex.ra

under kort tid.
Grunden för betygssystem slag bordedetta detett attav vara

får såfram i samarbete med lärare, det inte definie-växa nära att
deoch bestäms enbart andra än verksam-ärexperterras av som

lärare. Problemet för beredningen har dock varit de snävama
tvåtidsrarnama. Beredningen har vid tillfällen sökt utverka för-

längd tid. har inte beviljats.Detta
Eftersom godkändgräns enligt direktiven skall kanen anges,
nivån nivåernaden benämnas godkänd. Benämningar däröver
språkligt stegring. Beredningen har valt använda be-attanger en

initialer förnåmningamas beteckna betygsstegen.att

Godkänd och betyg därunder

Betygsberedningens förslag betyget Godkänd skall elevenFör
ha för vardagligt samhällslivyrkesliv och fortsatta studier nöd-
vändiga kunskaper ocheller i kunnaämnet och visa detta iom
ord och handling. betyg under Godkänd skallFör finnas.stegett

ÄnnuTvå benämningar används för detta, nämligen icke god-
årskurserkänd i de där betyg till medoch höstterminen iges

årskurs från vårterminen årskurs9 och Icke godkänd och med i

målrelateratUppdraget enligt dir. 199062 Av betygssy-ett
således måsteföljer tydliga kravgränser ställas Sär-stem att upp.

skilt viktig härvid definitionenär kangränsav en som anses som
ocksågodkänt. följer det börDärav finnas betygssteg underatt

godkänt.
UtgångspunktenSkälen för förslaget alla elever vidär slu-att

årskurs uppnå9 skall kunna godkänd i allabetyget ämnen.tet av
utgått från kompetensnivåBeredningen har därför den be-som

utgångspunkthövs för dagensalla i samhälle. Som har beredning-
Godkändnivåndenna allmänna beskrivning i deenatsen om

årskurs avgångsbetyget nivå9olika ämnena i denär som- -
förstå, vårtkrävs för kunna fungera och verka i samhälleatt samt

för kunna orientera sig i omvärlden.att
ÄnnuI benämningen icke godkänd ligger samhällets uppford-

påtill lärarenskolankommunen alla arbeta för desättatt attran
nått nivå, når vårter-inteelever, ännu godkänd dithän senastsom

Ännuårskursiminen Benämningen icke godkänd informa-ger
tion till elever och föräldrar eleven inteännu framme iäratt men
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Ännuändåsitt lärande betyget ickeär väg; godkänd i SOU 1992 86att t.ex.
årskurs eller 8 inte7 är slutgiltigt. följd beredning- KapitelDetta är 4en av

på kunskap och lärandeens syn som en process.
från årskursBenämningen Icke godkänd i slutbetyget 9 marke-

skiljelinje mellan grundskolan och gymnasieskolan. Detrar en
kommunala för den obligatoriska skolan är inga ele-ansvaret att

nått målenskall lämna denna ha i form godkänd.utan attver av
Ytterligare skäl för benämningen Icke godkänd hängerett sam-

föreslårmed de krav för behörighet beredningen skallman som
segälla för gymnasieskolans nationella 6.2.avsnitt Detprogram

således framgå avgångsbetygenskall huruvida denna behörig-av
uppnåtts.godkänd ihet alla ämnen- -

betygsnivåernaAnvändningen av

Betygsberedningens förslag föreslagnaDet betygssystemet är
utifrånuppbyggt kunskapsprogression i ämnet. Därför skallen
nivåerstegendast de rimligen kan aktuella användas,som vara

nivåer sådanadvs. de kvaliteter elevernamotsvararsom som
således så,faktiskt visar Betygsstegen skall inte användas attupp.

vid alla tillfällen försöker fördela alla inom elev-stegman en
påeftersom inte bygger grupprelatering med isystemetgrupp,

förväg bestämda betygsfördelningar.

sådanSkälen för förslaget Det relativa betygssystemet är av
karaktär alla betygssteg skall fördelas inom enelevgruppatt en

sådantpopulation, alla elever i riket kurs.i bestämd Ettt.ex. en
förfarande kan tolkas gällandetyvärr alla betygssystem, trotssom

det endast giltigt vidär grupprelatering betyg. Eftersom detatt av
målrelateratföreslagna betygssystemet endast är kunskaps- och

såoch principiellt uppbyggt grupprelatering utesluten,äratt en
skall lärare icke rangordna eleverna sinsemellan. När lärare med

påeller skall bedömasätt vad eleverna lärt, skall ideannatprov
stället identifiera kvaliteten i varje elevs resultat och relatera den
till förvägde i uppställda ämneskriterierna och det betyg krite-ge
rierna motsvarar.

Översiktlig4.5.3 beskrivning beredningens förslag tillav
betygssystemnytt

Betygsberedningens förslag till kunskapsrelaterat betygssystemett
framgår vidstående översikt 70. Där betygsstegensav anges
beteckningar, benämningar och allmänna beskrivningar med
kommentarer. Varje illustreras med tänkbara ämnesspecifikasteg
kriterier. Observeras bör de icke slutgiltigtär formule-att senare

någrarade. De utarbetade tillsammansär med lärareexperter i
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i syfteämnet de allmänna beskrivningarna konkretare inne- SOU 1992 86att ge
börd, dvs. vad angiven kvalitet skulle kunna innebära i form Kapitel 4en

kriterier för visst ämne. Beredningen vill dock betonaett attav
sådant arbete Läroplanskommitténsär uppgift, eftersom deett

måsteämnesspecifika kriterierna i anslutning till kurspla-anges
ändåi varje Att beredningenämne. gjort detta förär attnerna

Ämnesbeskriv-kunna förtydliga hur betygssystemet är uppbyggt.
ningarna är endast försök illustrationernärmare be-ett att ge av
tygsnivåerna.

Den parallellt arbetande Läroplanskommittén skall enligt sina
direktiv samtidigt med beredningen lämna sitt betänkande med
förslag kursplanertill för grundskolan i ämnena svenska, matema-
tik och musik. Vad gäller övriga timplanen förekommande

innehåll.skall endastämnen lämnas förslag till huvudsakligt Fär-
diga kursplaneförslag för dessa skallämnen inte inlämnas förrän

årsskiftet. tillgåvid Det beredningen haft preliminäraäratt ver-
sioner kursplanerna i svenska, matematik och musik, vilkaav en-
ligt kommittén innehålli detär närmaste klara, huvudsakligtsamt

Någrai flera andra ämnen. de är utförliga än and-av senare mera
Det betyder de ämnesspecifika kriterier finns medattra. som
illustrationer i kan knutna till kursplanernasstortsom anses vara

mål, godkändnivån.vilka övrigt vilarI kriteriernamotsvarar
lärarerfarenhet.

Det beredningensär uppfattning slutgiltiga ämnesspecifikaatt
utbildningsmålen måstekriterier för dels utarbetas i samarbete

måstemed lärare, dels tid underprövas längre tid förattges en
sedan slutgiltigt fastställas. De snäva tidsramar gällt föratt som

beredningens arbete har inte medgivit den breda förankring hos
såledeslärare på-skulle behövas i detta första skede. Det börsom

talas första framskrivning ämnesspecifika kriterier, ävenatt en av
med bredare förankring, alltid skall preliminär. Näs-en ses som

i arbetet är kriterierna iprövas den verklighetta steg de skallatt
användas för först därefter kunna slutgiltigatt anta ut-en mera
formning. Samma förfarande bör i konsekvens härmed gälla kurs-

mål,planernas uppnåendemålmed avseende huruvida respek-
tive kriterier för uppnå.godkänd rimligaär och möjliga att

27 Jämfört detmed arbete gjorts inom för Läraruppdragetsom ramen
framtagningen kriterier den första lågdagens arbete, vilketmotsvarar av

till förgrund den följande prövningen. Se avsnitt 4.1.2 SOUsamt
199259.
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1992 86SOUInförandet betygssystemet4.5.4 av
Kapitel 4

föreslår detBetygsberedningenBetygsberedningens förslag att
treårsperiodunder medinförs successivtbetygssystemet ennya

årskursårskurs i gymnasieskolani grundskolan och 1ibörjan 7
läroplaner.med införandetoch samordnas nyaav

så myckethandlarför förslaget BetygssystemetSkälen om
beteckningar och preciseratbetygssteg,antaletän ettnyamer om

kunskapsinnehåll. ochprinciper bakom betyg betyg-Alla tidigare
förför planering arbetet,förändras med konsekvensersättning av

Sådana förändringaroch bedömningundervisning, för osv.prov
måste sig fram. Medmöjlighet prövatid och lärarna atttar ges

mån sådan möjlighet, efter-i visssuccessivt införandeett enges
år på avgångsbetyg behöversig innan sättas.lärare har tresom

arbetet medför betygssystem årförutsättningEn attett nytt
påbörjas omedelbart i enlig-beskrivningarämnesspecifikagöraatt

1991117.1991104,direktivmed givnahet
infördaläroplaner ochbetygssystem,Reformerna nytt nya-

kursplaner har konse-styrprinciper tillika med storanyanya -
Förankringen reformerna kommerför lärarna.kvenser att taav

samtidigt medbetygssystemet skertid. Genom införandetatt av
fortbildningsinsatsernaläroplaner kanintroduktionen sam-nyaav

uppfattning detta förankringsar-beredningensordnas. Det år att
dokumenteras.skall följas ochbete upp
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Angående5 Ordning och SOU 1992 86
Kapitel 5

uppförande

5.1 Beredningens uppdrag

står1991104I tilläggsdirektiv
Sedan 1970 inte betyg i ordningsätts och uppförande i skolan.

många sådanaMedvetet eller omedvetet dock lärareväger in om-
någondömen sin betygsättning.i Förutsättningarna för införaatt

form betyg eller omdömen i ordning och uppförande belybörav
beredningen.sas av

föreslårDet betygssystem beredningen elevernas kunska-avser
förhållandei och ämnet i till i förväg redovisade kriterier.per om

såsombetyder s.k.Det beteendekriterier flit, ambition, arbet-att
förmåga, samarbetsförmåga,uppträdande, uppmärksamhet, ord-

åsikterning, hyfs, artighet, ohörsamhet, lydnad, inte iosv. som
det betygssystemetnuvarande skall in i betygen. bety-vägas Det

Någradäremotder inte dessa faktorer skulle oviktiga.att vara av
dessa knutna till elevernas kunskapsutvecklingär det sätt att

flit, ambition iutdelning formt.ex. ett avanceratm.m. ger av mer
kunnande. Andra hör hemma inom för det uttrycks iramen som
skollagen, nämligen utbildningen skallatt

...i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveck-
ling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar...
Verksamheten i skolan utformasskall i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och verkaren som
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde

våroch respekt för miljö. § 2gemensamma
Detta det i läroplanerna benämns Skolans värde-anger som

grund, värderingar som bl. kristen etik och väster-a. genom
vårtländsk humanism har idjup förankring land.

mål,såledesFrämjandet denna utveckling viktigt vil-är ettav
ket dock inte kan regleras timplaner. Värdegrundengenom anger

för allt skolarbete, inom vilken eleverna under det fortlö-ramen
pande pedagogiska arbetet samtidigt lär sig de villkor gällersom
för arbete tillsammans med människor skall fungera.andraettatt

målinte liggerDet är vid sidan eller parallellt medett som om
kunskapsmålen; det är förutsättning för och därmedsnarare en

realiseradetmedel för deett av senare.
fåsyfteI underlag för uppdraget belysa förutsätt-ettatt att

någonningarna för införa form betyg eller omdömen iatt av
två-uppförandeordning och inbjöds och lärare tillexperter ett

dagarsseminarium.
Diskussionen i handlade först hur det dengruppen om var

tiden betyg i ordning och uppförandenär med exempelgavs,
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fåoch andras upplevelser sänkt betyg i ettdera eller i SOU 1992 86attegna av
Å Åbåda. sidan fanns de i sänkta betyg.ära Kapitel 5satteena som en

någotandra sidan fanns de skötsamma, för trivialt el-ytterstsom
fåttmarginellt sänkt uppförandebetyg, kränkningler satten som

spår frågordjupa ända in i vuxenlivet. väckte bl.a. kring god-Det
tycke i bedömningar och vilka kriterier skulle kunna gälla.som

fråga åstadkommaviktig vid seminariet villEn vadvar man
med betyg eller omdömen i ordning och uppförande. Räcker be-

eller omdömen i ordning och föruppförande klara detyg att av
åtgärdasproblem i skolans vardag behöver inomMansom var

betyg eller omdömen inte räcker.attgruppen ense om
framhöllsDet det idag välkänt faktum uppfostranäratt ett att

utfrån ocksåbestraffning princip ineffektivinte bara är utansom
får negativa konsekvenser. I skolsamrnanhang kan det hända att

några åtgärderbestraffning utdelas vidtas för utredautan att att
så fårorsaker, eleven hjälp klara sin situation, elleratt att utanav-

på förståttreda eleven innebörden i sitt handlande. Detatt ta att
någotleder inte till eleven lär och inte till relationen mel-att att

lan eleven och den bestraffar förbättras. Risken är attsom snarare
från deneleven alltmer sociala gemenskapen med ondautestängs

cirklar följd.som
denna bakgrund alla deltagare i seminarietMot var ense om

den uppgift skolan har, nämligen medverka till elevernasatt att
vårtutveckling omfatta den etik och moral samhällemot att som

på, utifrånvilar endast kan genomföras principen erkännan-om
förlåtelse,de, upprättelse och gottgörelse.

seminariergruppen till bered-Inom överens attvar man om
föreslåningen bl.a.

elevsamtal införs institution i skolan tjäns-att ettsom en som
teåliggande för lärare; den skall gälla hela skoltiden, dvs.att un-

år,der tolv
två gångersamtal sker minst termin,att per

hareleven rätt välja lärare,att att
fast för hur elevsamtalet skall genomföras,att en ram ges

frågansamtidigt professionell tystnadspliktatt tarman upp om
i detta sammanhang.

seminariegruppenHur korn fram till detta och förslag till ra-
för elevsamtalet finns dokumenterat i bilagamar
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Elevsamtal skolan information till5.2 i och SOU 1992 86
hemmen Kapitel 5

föreslårrekommendationer BeredningenBetygsberedningens
rekom-ordning och uppförande skallbetyg i inteatt ges, men

för lösa desamtalsinstitutionen modellmenderar attsom en
måste vardag, rekommen-problem hanteras i skolans samtsom

mycket välinformation till hemmen i formderar att avges
strukturerade omdömen.

ha tagit delSkälen för rekommendationerna Efter att av se-
de skäl betyg i ord-minarierapporten beredningen att motanser

tillräckliga.uppförande därning och ärsom anges
initiativ tagits i delElevsamtalet ligger i linje med de som en

samhälletsoch moraliska principer ochskolor. etiska ärDe som
något eleverna först intevärdegrund intedärmed skolans är som

handlar utveckling. barnplöstligt har. Närhar och sedan Det om
de Olikheter vad gäller kul-börjar skolan har olika erfarenheter.

innebära olikheter vad gäller deturell social bakgrund kanoch
sig i samspel med andra.de erfarit och tagit till Detnormssystem

hamnar i normkonfliktkan del barn oförskylltbetyda att enen
måste alla barn och ungdomar gällerhanteras Förvarsamt.som

omfatta den för skolan ochdock de skall utvecklas tillatt att sam-
utveckling finns in-hället värdegrunden en somgemensamma

skriven i skollagen.
utveckling ungdo-Förutsättningen för denna är barn ochatt

ingår förutsät-socialt samspel med Det i sini turett vuxna.mar
Att inte sedd,upplever de sedda.de äratt attter att vara vara

stådelaktig, utanför.detsamma inteär attatt varaanonym, som
ingår socialtsedd i nätverk samtidigtGenom ettatt somvara man

Vårt moderna samhälle för medinnebär positiv social kontroll.en
såanhöriga utspritt landet den socialasig bor övernära attatt

Grannar och kamraters föräldrarkontrollen inte kan fungera.
dåligtförkänner ofta inte uppträ-attsamma ansvar reagera

dande och sätta gränser.att
problemAnonymiteten uppphov till rad de somger en av

uppstår skolan. undantagslöst de elever, vilka ham-i Nästan har
pedagogiska arbetet,i agerande saboterar detett svagasomnar

påbråka,få vuxenrelationer. Att sig tvären, äroch sätta ettatt
få upplevelsen anonymitetuppmärksamhet, brytasätt att att av

bli sedd.och
funktioner. läggerElevsamtalet kommer fylla flera Detatt

någon.seddgrunden för varje elev upplever sig Detatt vara av
delaktiga i med i första handdem socialt samspelgör ett en per-

förtroende.samspel privat och bygger Inomärettson som
frågorvarandra ochför lär elev och lärare kännadettaramen

och redasoch värden kan behandlas sättkring ut ettnormer
också förebyggandeutvecklar eleven. Elevsamtalen har ensom
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funktion, inte enbart skall i bruk vid förseelser olika SOU 1992 86tassom av
slag. innebärDet mycket det tidigare kunnat ske Kapitel 5attex. av som
under anonymitetens täckmantel omöjliggörs.

Elevsamtalen utgör stöd i arbetet med hela gruppenklas-ett
Alla lärare förutsättningen för den pedagogiska verk-attvetsen.

samheten är samling individer till bli socialt fun-att atten en
gerande där alla kan känna sig arbetetrygga, ett star-grupp, som

på så sammansättning förändras. En elevnytttar snart gruppens
måste sin vakt för inte tjuvnyp kan inteatt ettsom vara

påkoncentrera sig skolarbetet.
såledesElevsamtalen kan skapa förutsättningar för trygghet i

måsteSkolansskolan. regler och i dis-tasnormer upp gruppen,
uppstårkuteras, förklaras Tvister behöver redas medutosv. som

den hjälp.vuxnes
Information till hemmen i form mycket väl struktureradeav

omdömen rekommenderas komplement till elevsamtalen,ettsom
eftersom de skolinternär angelägenhet. Det dockärsenare en

förstårviktigt föräldrar informeras och elevsamtalens syfteatt om
och funktion. Elevsamtalen inte över hemmens Detar ansvar. er-

inte hellersätter samarbetet mellan hem och skola. Viktigt är att
förstår fåföräldrar de inte kan förvänta sig del detatt att ta av

sägs under elevsamtalen.som
påelevernaNär börjar högstadiet kommer information de-om

kunskapsutveckling ske via betygen. Information derasattras om
måste såledesutveckling i övrigt ske sätt.annat

tonåren frånI och med börjar den frigörelseprocess föräldrar-
in iär vägen vuxenlivet. Den upphov till intresse-na som ger en

å åmotsättning mellan sidan elevens behov och andra sidanena
föräldrarnas behov. Ungdomarna är i färd med inatt att muta en

privat sfär dit fårde främst föräldrarna, inte tillträde.egen vuxna,
Den är led i skapa fåridentitet och integritet inteett att en som
kränkas. Under denna period är ungdomarna oerhört känsliga för

Ävenallt kan upplevas kränkande. det inte densom som om var
fråga,avsikt, kan handling, ord upplevasett ettvuxnes en en som

intrång.
Föräldrarna har ända fram till barnens myndighetsdag.ansvar

Hem och skola har för främja elevernasett gemensamt attansvar
harmoniska utveckling till ansvarkännande människor och sam-
hällsmedlemmar. Skolan och framförallt lärare hamnar i posi-en

balansgångtion innebär mellan olika behov,parterssom en egna,
elevens och föräldrarnas.

pågårDet under elevsamtalen bygger ömsesidigt för-som
troende mellan lärare och elev. Vissa förseelser kan dock vara av
sådan måsteföräldrar, ibland andra myndigheter, underrät-art att

också uppståDet kan problem gäller där lära-tas. som gruppen,
behöver föräldrarnas stöd och samverkan. Det väsentliga ärren
läraren aldrig först tala med eleven, förklararatt utan attagerar

såoch sina skäl hanhon i bästa fall kan handla med ele-attanger
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Frågan 1992medgivande. tystnadsplikt för lärare bör prövas i SOU 86vens om
särskild ordning. Kapitel 5

efterfrågarinformation föräldrar inte bara knuten tillDen är
införstådda vilkaförseelser. De naturligtvis med ochär normer

också frågorregler gäller för skolan. fall deI bästa vet attsom
gäller moral, etik, dimensioner utvecklasäransvar somsom osv,

successivt. Förutom kunskapsutvecklingen vill de hur dessaveta
dimensioner utvecklas, oftast i hur deras barn skötertermer av

de de uppträderskolarbetet, hur har det med kamrater, hyf-om
håller sådana lå-de ordning Information aspektersat, om osv. om

infångassig inte enkelt i siffra eller bokstav. Informatio-ter en en
skulle kunna informella skriftliga omdömen,nen genom menges

risken för godtycke överhängande.är
Det tidigare summerades med ordning ochtermernasom upp-

Frågorförande distinkta dimensioner. hör tilltrerymmer som
ordning handlar dels skolans regler, dels arbetsrutiner,om om

uppförandefrågormedan berör elevens sociala fungerande. Den
uppfattningen dessa dimensionervanliga lärs inär att ett en-

påtalarkelt vad gäller, eleven lär in och sedansätt ärman som
uppstår påpekandendet klart. Problemet eleven inte lär.när trots

Då fårsöker brister hos eleven. I det förra fallet föräldrarnaman
deras barn och duktigt, kanär skötsamt klara detveta att av som

fårkrävs; väl. det falletallt är och I föräldrarnagott vetasenare
deras barn inte skolarbetet, missköter sigklarar är olydigtatt av

problem. All forskningdvs. berör barnsutgör ettosv., senare som
så Bådeutveckling i olika avseenden visar det inte enkelt.äratt

får fården och denomdömet skötsam omdömet miss-som som
utveckling. i tidigskötsam befinner sig i Att period sköt-en vara

uppstårinte problemär ingen garanti för i framtiden. Detattsam
utifrånmed andra 0rd viktigt bakom fasadenär och kun-att

beaktaskap barns utvecklingom processen.
Även klass kan sig lugn och harmonisk, kanteytanen som

dölja stabil och etablerad hackordning elever emellan, där allaen
mår dåligt.elever psykiskt reglernaTrots för arbetsrutinernaatt

inom klassrummetsföljs inte klararkanske eleverna denram, av
sociala dimensionen.

utifrånInformation till hemmen elevernas utvecklingkan ges
inom de dimensionerna arbetsrutiner och social kom-regler,tre

Beskrivning hur utvecklingen i drag vadpetens. stora utav ser
gäller dessa dimensioner finns inskrivet bilaga tillikai med ex-

påempel formulär för information till hemmen. För dennaatt
dokumentation skall kunna användas vid information tilltyp av

måstehemmen, föräldrarna in i sammanhanget. kan lä-sättas Det
för vid föräldramöte. Omdömet, formulä-ettraren ansvara ex.

åtföljandeskall lämnas mitt under terminen med telefontid.ret,
Samtal med och föräldrarelev kan läggas i anslutning därtill.nära
Omdömen detta slag kan givetvis användas under hela skolti-av
den.
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6 Betygsbercdningens övriga SOU 1992 86
Kapitel 6

förslag

6.1 och betygsfrekvensBetygsstart

utgångspunkt frånBetygsberedningens förslag Med nuvarande
frånstadieindelning skall betyg terminsvis och med höst-sättas

årskursterminen i Om förändring stadieindelning införs iav
frågangrundskolan, bör prövas nytt.

Uppdraget enligt dir. 1991104 Med ändring nuvarandeav
199062direktiv dir. bör beredningen utarbeta förslag till när

fåroftaoch hur betyg skall Enligt nuvarande ordning elever-ges.
gången årskursbetyg för första höstterminen i 8 i grund-na

utgå frånskolan. Beredningen bör betyg skall tidigareattnu ges
i Sammaän dag. överväganden beredningen detgör när gäl-som

ler grundskolan skall i relevanta delar beträffande dengöras
grundläggande vuxenutbildningen.

Skälen för förslaget Skolans verksamhet bör tillanpassas
ocksåbarns utveckling. gäller betygsättningen.Detta Skälet för

årskursden föreslagna betygsstarten under höstterminen i 7 är
förhållandet tonåren nårdet barn inte i börjanförränatt av en

förmågatankeutveckling innebär till obundet tänkande. Det-som
åldern förstådet möjligt för elever först i dengör vad betygta att

innebär.
från årskursFörslaget betygsstart och med innebär7 lä-attom

från åroch med detta skall bedöma elevernas kunskaps-rarna
kompetensnivåoch överensstämmelsei med de kvaliteter be-som

dåviktigaste riktmärketDet elevernastygsstegen representerar.
kunskaper i olika skall bedömas deämnen är ämnesspecifika be-

betygsnivåernaskrivningarna för i kursplanerna. Dessa kva-anger
förhållande målenlitativa i till skolformensför utbildning.steg

Utifrån stoffområdenbeskrivningardessa skall lärare olikaför de
behandlas i undervisningen utarbeta kvalitativa kriteriersom som

Dåbetygsstegen. läraren tydligt talar vilka kriteriermotsvarar om
får förstågäller för olika betygssteg möjligheteleverna attsom

olikavad de i kunskapsutvecklingen innebär. Därigenomstegen
blir de delaktiga i själva processen.

lärarnasskolansSkyldigheten betyg innebärsätta resul-att att
definieras tydligt och förmedlas betygen. Av be-tatansvar genom

framgår förståttdet hur eleverna och kan tillämpa kun-tygen
skapsinnehållet i olika ämnen. lärarna sitt pedago-Hur motsvarat
giska sitt resultatansvar, för elevernas lärande och kun-ansvar,

framgår ocksåskapsutveckling betygen. sittFör att motsvaraav
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måste hålla påpedagogiska kontinuerligt SOU 1992 86läraren reda varjeansvar
kunskapsutveckling. Kapitel 6elevs

årskursbetyg inte skall tidigare detTrots sättas än äratt
från årskurs lågstadietviktigt varje skolalärare redan 1 de-att

finierar resultatansvaret och förmedlar innebörden det till för-av
betyderäldrarna. Det den kunskap och lärandeatt syn som

frånbetygssystemet bygger redan början skall prägla skolans
arbete. sedan kommunensskolans uppgift beslutaDet är att om

informationen elevernas utveckling skall förmedlas.hur Detom
därför viktigt skolan i den lokala arbetsplanen definierarär att

uppnårimligt för eleverna olika stadier. Särskiltvad är attsom
årskursdetta avlämnande stadier, dvs. nuvarande 3gäller resp.

Informationen till föräldrar och mottagande lärare elevenom var
påbefinner sig i sin kunskapsutveckling bör enkelt och be-ettges

gripligt sätt.
från års-konsekvens förslaget betygsstart och medEn av om

formaliserade betyg inte skall i denkurs 7 är sättas grundläg-att
låg-gande vuxenutbildningens lokala delkurser motsvarande och
frånmellanstadierna. Betygsättningsskyldighet gäller därför och

årskursmed kurser motsvararsom

6.2 Behörighet för gymnasieskolans nationella
program

Betygsberedningens förslag generell behörighet förFör gymna-
sieskolans nationella skall eleven godkänd i allaprogram vara

avgångsbetyget fråni grundskolan.ämnen

såSkälen för förslaget Skolans resultatansvar har preciserats
alla elever de avslutar den obligatoriska skolan skall hanäratt

uppnått Utgångspunktminst betyget godkänd i alla förämnen.
detta krav den allmänna beskrivningen godkändär knytsatt av

kompetensnivåtill den kunskaps- och nödvändig förär med-som
borgare i dagens samhälle. Beredningen har följande all-enats om

nivåbeskrivning dennamänna av
Godkändnivån årskurs avgångsbetygeti de olika 9ämnena i - -

nivå förstå,krävs fungeraden för kunna och verka iär attsom
vårt samhälle för kunna orientera sig i omvärlden.attsamt

nåsför godkänd, i princip skall kunna allaKravet ele-som av
betoningen skolans för föra fram alla ele-samt attver, av ansvar

utgångspunkternatill godtagbara kunskaper för behörighe-ärver
för de nationella gymnasieskolan. Det inne-ten programmen

eleven förbär behörig för de nationellaatt att vara programmen
måste godkänd i alla Behörighetskravet där-ämnen.vara anger
med vad behövs för kunna tillgodogöra sig gymnasieut-attsom
bildning de nationella likaväl för kunnaattprogrammen som
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förstå, vårtfungera och verka samhällei för kunna ori- SOU 1992 86samt att
isig omvärlden. Kapitel 6entera

således nått kompetensnivå,Eleven bör ha kunskaps- ochen
räcker till för kunna tillgodogöra sig studierna deattsom na-

tionella utbildningsprogrammen i gymnasieskolan. För detta krävs
i första hand betyget godkänd i svenska, matematik och engelska.

måste ocksåEleven godkänd i ämnen är grundläggandevara som
för det sökta kärnämnen, förno-ämnen Natve-programmets t.ex.
tenskapsprogrammet, Elprogrammet och Energiprogrammet. För

återvändsgrändinte hamna i bör dock eleverna ha möjlig-att en
påhet in sökt nationellt med betyget Icke godkändtas ett program

i ämnen, är mindre vikt för det aktuellaett par som av program-
inriktningmets

Då ställs emellertid allmänt krav komplettering för detett
nåttämnede där elevenämnen inte betyget godkänd. Denna

komplettering skall eleven främst möjlighet i grund-göraatt
skolan inom för det kommunala resultatansvaret. Därut-ramen

gåttöver har kommunen skyldighet erbjuda elever,att utsom
årskurs något ämnenågra9 med betyget godkändIcke i ämnen,
möjlighet till komplettering under sommarferien. undantagsfallI

påkan elever, tagits in gymnasieskolans nationellaettsom av
eller godkändaIcke erbjudasämnen,trots ett ettprogram par-

möjlighet till komplettering under tid för tillval under hösttermi-
årskursi För denna utväg inte skall behöva väl-attnen senare

jas skall stödjande och kompletterande insatser in isättas tid. Det
därförär viktigt grundskolans syoverksamhet informationatt ger

till lärare och elever kravde gäller vägledning tillsamtom som
dåeleverna de skall söka till gymnasieskolans nationella program.

6.3 Elevers skilda förutsättningar

avgångsbetygBetygsberedningens förslag eleverFör i sittsom
från grundskolan har betyget Icke godkänd i fler än äm-ett par

någoteller i ämnena svenska, matematik och engelska,nen av
har den avlämnande grundskolan särskilt Ansvaretett ansvar.
innebär skolan skall betyg omdömenutöver i deatt avge- -
ämnen markerats med godkänd.Icke omdömen skallDessasom
innehålla beskrivning elevens kunskapsutveckling ochen av
stödåtgärder in i grundskolan.sattssom

Skolan skall ställning till omdömen skall i ställetta om ges
för betyg till elever till följd olika slag handikapp harsom av av
betyget Icke godkänd i flertal individuelltämnen in-ett trots-

stödåtgärderriktade och ansträngningar.egna

Uppdraget enligt dir. 1991104 Beredningen bör särskilt
uppmärksamma i vilka former hänsyn skall till elevers skildatas
förutsättningar.

91



SOU 1992 86förutsättningar kan bl.a.förslaget Elevers skildaSkälen för
erfarenheter och kunnande Kapitel 6deras skiftandeibeskrivas termer av

Många förhar erfarenheter är relevantabarnvid skolstarten. som
sådanahar i skolhänseende ärmedan andraskolarbetet, mersom

skriftens olika funk-har blivit lästa för, möttperifera. Barn som
rustadebörjat skriva ocheller läsa, är välkanske självationer och

och upplevt geografiskt skilda mil-skolarbetet.för Barn settsom
vitt skilda därvardagen varit delaktiga i bestyr,jöer, i exem-som

naturliga inslag, har goda för-matematik utgjortpelvis vardagens
vilkassig till skolarbetet. Barn,snabbtutsättningar att anpassa

språkliga medbakgrund rimmar skolan harsociala ochkulturella,
utgångsläge.braett

inte dessasociala eller andra skäl harkulturella,Barn som av
utgångspunktersjälvklara saknar emeller-för skolarbetet närmast

eftersom dessa inteoch kunnande. Mentid inte erfarenheter ses
barnenskolarbetet, risken de ignoreras;viktiga för är stor attsom

sitt kunnande och sina erfarenheterföljd detta upplevakan till av
intressanta, värdefullaAtt lyfta fram dembetydelselösa. somsom

situationer, därsamtidigt skapa dessa barnoch användbara och
sådanafår viktiga itill erfarenheter är skol-möjligheterrika som

väsentligt för dessa elevers skolkarriär.arbetet, är
frånutgå erfarenheter centralt,elevernas kunnande och ärAtt

förutsättningar för erfarenheter ochlika viktigt är att nyamen ge
fokus ligga elevernas möjligheterkunskaper. detta arbete börI

svårigheter. hjälpGenom stöd och uppfattaoch inte deras att
stärks elevernas självförtroendeoch sina möjligheter inte barase

också någotderas vilja kommunicera,inför arbetet attutan som
språket. Oberoen-viktigt i erövrandet det skrivnainte minst är av
måsteolika former handikapp elevernade olikheter, av avav

tilltro till sina möjligheter utvecklas. Det ärkänna att en avegna
uppgifter till respekten för olikheterskolans viktigaste att attse

hålls möjlig-människor levande varje elevshos andra attgenom
kan ibland innebäraheter till och Det attuppmuntras.tas vara

med handikapp eller speciella förutsättningar,vissa elever, t.ex.
speciellt stöd.behöver avpassat

förutsätter tidKunskapsutvecklingen ochär process som er-en
därför varierar mellan olika elever. Att följafarenhet och som

utveckling och de befinner sig i denelevernas veta var processen
skall kunna vad olika elever behöverviktigt för lärarenär vetaatt

specialpedago-och stöd för komma vidare. Eventuellahjälp attav
sådan karaktär de leder degiska insatser bör att mot upp-vara av

målen. Om eleven dessa insatser inte kommer vidare,ställda trots
åtgärdernainsatta granskas, eftersom detbör i första hand de av

svårigheternaskäl ofruktbart kategoriserapedagogiska är att som
individproblem.

obligatoriska skolans viktigaste kra-Den är att motsvaraansvar
nåttlåta grundskolan ha god-inte elever lämna attatt utanvet en

kompetensnivå. dettakänd kunskaps- och För att motsvara an-
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skall skolankommunen såerbjuda de elever behöver SOUsvar 1992 86ettsom
flexibelt, individuellt stödprogram vid just den tidpunktavpassat Kapitel 6
då det konstateras eleven behöver handfastatt stöd. Dettaett mer
skall kunna innebära förlängning såstudietiden, bedömsen av om
nödvändigt. Det är dock viktigt förlängning i form perioderatt av

långsammaremed studietakt eller koncentrerade studier inom ett
områdesärskilt läggs vid olika tidpunkter i grundskolan.

I skola med tydliga och öppet redovisade kriterier för vaden
krävs och med starkt betonat resultatansvar bordeett detsom va-

möjligt successivt minska nårantalet nivåneleveratt intera som
godkänd. börDet särskilt innebära utgångspunkterförbättrade
för de elever har hemifrånstöd i skolarbetet. dagenssvagt Isom
skola mångahar gångerdessa elever förståttaldrig vad kräv-som
des mångadem. Skolan har i fall byggt barriärer fortsattav mot
lärande hos dem.

För elever avslutar grundskolan med betyget icke godkändsom
i flera ämnen däribland svenska, matematik och engelska har- -
skolan särskilt demFör skallett finnas lokalt utformadeansvar.
individuella i gymnasieskolan. En avsikt med dessa indi-program
viduella är elever, saknar tillräckligaatt kunskaperprogram som
för kunna tillgodogöra sigatt gymnasieutbildning, möjlig-en ges

fåhet motsvarandeatt grundläggande kunskap prop.
19909185, 89.s.

Det är för understryka grundskolans föratt dessa eleveransvar
beredningen föreslår den avlämnande skolanatt skallsom avge

omdömen utöver betyg i de icke godkända ämnena. Genom- -
dessa omdömen skall den mottagande gymnasieskolan kunna
vägledning vid planeringen elevernas individuella Iav program.
omdömena skall finnas beskrivning elevernas tidigare kun-en av
skapsutveckling långt nåtti ämnet, hur de i sin utveckling samt

stödåtgärderde in.sattssom
Det finns emellertid elever individuellt inriktadetrotssom -

stödåtgärder och ansträngningar inte har nåmöjlighetegna att-
betyget godkänd i flertal ämnen grund handikappett av av

sådanaskilda slag. Till elever bör särskilda hänsyn. Vad gällertas
dessa enskilda elever bör skolan bedöma det är lämpligt medom
omdömen Sådanai stället för betyg. innehållaomdömen bör en
beskrivning elevernas kunskapsutveckling, långt nåtthur de iav
sin utveckling redovisning det stödsamt givits.en av som
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gymnasieskolantillurvalsgrunderAlternativa 86SOU 19926.4
Kapitel 6

ellerurvalsgrund, medförslag SomBetygsberedningens utan
föreslås provperioder iocharbetsproverbetyg,användning av

vårdutbild-inomprovperioderintervjuerkombination med t.ex.
ning.

också grund-verksamhettill utöverskallSärskild hänsyn tas
utbildningsprogram-söktasåvida för detvärdeden ärskolan, av

synnerhetutveckling ieller för elevensinriktningmets egen -
upprepad ansökan.i formvisat intressedärutövereleven avom

jämngoda be-meddå mellan eleverurvalytterligarede fallI
viktning betygberedningenförordarbehöver göras, att an-avtyg

fall.i vissavänds

ge förslagBeredningen skall199062enligt dir.Uppdraget
betyg.användningskeskulle kunnaurvaltill hur utan av

Utgångspunkter delsförslagetför ärförslaget ettSkälen för
urvalvisst behovdelsurval,minskat behovallmänt ett un-avav

dels skolöver-övergångsperiod utbildningar,vissatillder samten
1990.urvalsgrunder,kompletternadetillförslagstyrelsens

orsaker.fleraurval finnsbehovgenerellt minskatBakom ett av
gymnasieskolanår tillintagningsplatserantaletharUnder senare

tioårsperioden ökning1991 det1982väsentligt. Förökat envar-
16-åring.16-åring Detfrån till 1,13 platserplatser1,08 perper

första-perioden fick sittunderfler ungdomaralltbetyder att
Riksdagens beslutkonsekvenstillgodosett. Enhandsval om an-av

76UbU4, rskr. och19909118,prop.skolanför gym-svaret om
19909l85 kom-prop. ärvuxenutbildningennasieskolan och att

årtill 20ungdomaralla sinaerbjudaskyldigaär att uppmunerna
kommunernainnebärgymnasieskolan. Detutbildning i atten

fastställt natio-inom visstutbildningardelsbeslutaskall ettom
förutbildningsprogramupplagdaindividuelltutbud, delsnellt om

ingångarna natio-till detGenomsärskilda behov.medelever att
också möjligheter-blir färre ökargymnasieskolaninella utbudet
första hand. Detönskats iutbildningdeninkommaatt somna

möjlighetervidga dessamöjligt för kommunernadessutomblir att
påbjudits förkommunermellansamverkanytterligare attgenom

utbildning bredare.utbudetgöraatt av
till ochgymnasiereformengenomförandeperiodenUnder av

minskaläsåret urvalbehovet199596 kommermed att succes-av
med färre in-gymnasieorganisationenmed densivt i och att nya

Även fulltgenomförtsorganisationengångar detefterinförs. att
hundramöjligt tillemellertid intedetkommer attatt pro-ut vara
utbildningarförstahandsval. Vissaeleverstillgodose allacent
riksrekryte-framtideniävensin särartkommer att varagenom
bland deurval sö-behöva göraskommer detTill dessarande. att

kande.
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Regeringens uppdrag till skolöverstyrelsen januari 1988 SOU 1992 86att
utveckla olika kompletterande urvalsgrunder till gymnasieskolans Kapitel 6
yrkesinriktade och estetisk-praktiska studievägar musiklinjensamt
redovisades 1990. ocksåhösten Skolöverstyrelsen skulle i möjlig
mån föreslå åtgärdersärskilda för underrepresenteratatt gynna
kön och tillsammans med skolstyrelserna i Göteborg, Norrköping

Västeråsoch vidareutveckla och depröva urvalskriterier som ar-
betades fram.

Under arbetet med uppdraget kom förslaget breddningenom
ingångarna i gymnasieskolan tillsättning densamtav expert-av

påskulle utreda betygens effekter undervisningen.grupp som
Skolöverstyrelsen presenterade i detta läge redovisningen av
kompletterande urvalsgrunder, främst skulle ettsom ses som un-

dåderlag för vidare överväganden, gymnasieskolans strukturnya
ansågklar. Skolöverstyrelsen idet framtiden skulle finnasattvar

behov främsturval inom gymnasieskolan.av
urvalsgrunderDe skolöverstyrelsen presenterade sjusom var -

några dem sammanföll delvis fallenhet, intressebeskrivning,av
intervju, arbetsprovinträdesprov, viktning betyg, verksamhetav
utöver grundskola och intresse i form upprepad ansökan tillav en
viss utbildning. Dessutom förordades företräde för underrepre-

kön till till 20 platsernasenterat aktuellaprocent ut-upp av
bildningar.

Betygsberedningen har bedömt Fallenhet och Intressebe-att
skrivning inte bör urvalsgrundande och Intervju inte börattvara
användas enskild urvalsgrund. Mot användningen urvals-som av
grunden Fallenhet gåtttalar någondet inte har framatt att
metod denmäta trots ihärdiga diskussioner i försöksverk-att -
samheten. Det tycks dessutom inte möjligt mätteknisktattvara

frånskilja Fallenhet färdighet. Urvalsgrunden Intressebeskrivning
också ifrågasättshar i den större delen försöksverksamheten,av

eftersom det riskär för subjektivitet språkligoch skillnader iatt
formuleringsförmåga påverkar alltför mycket. Den kan därför le-
da till orättvisa bedömningar. Vad gäller Intervju bered-anser
ningen den inte bör användas enskild urvalsgrund, efter-att som

det inte är är möjligt sågenomföra intervjuerattsom ett en-
hetligt sätt bedömningarna blir jämförbara. Dessutom skulleatt

intervjuförfarande, enligt beredningens uppfattning,ett bli myck-
kostsamt. intervjuEn kan däremot utmärktet komple-ettvara

till arbetsprover för kontrollera sökandesment t.ex. kun-att en
förhållandenande i till inlämnade arbetsprover.

Beredningens uppfattning är urvalsgrunden Arbetsprover iatt
större utsträckning uttryck för färdighet förän fallenhet.ger
Trots skolöverstyrelsen förordade arbetsproveratt urvals-som
grund endast vid ansökan till estetisk utbildning, vill beredningen
förorda möjligheterna prövas för användaatt arbetsprover iatt
vidare så.omfattning än Beredningen dockär väl medveten om
svårigheterna fallenhetmäta för yrkesinriktade utbildningar.att
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1992 86SOUansökan tillurvalsgrund vidanvända denna t.ex.möjlighetEn att
6KapitelIntervjuerprovperiod.vårdutbildning den formenär att enavge

provperiod.tillockså ävenkomplementanvändaskunnabör som
föreslagnaberedningen i detviktning betygMed sys-avserav

försärskild betydelseäri vissa ämnen,betygtemet att avsom
i andravikt betygänskall störreutbildningen,söktaden ges en

föräldrarsviktning elevers,för ärviktigtEttämnen. argument
viktningOmviktning.uppfattningpositivaoch lärares an-om

vilka ämnendet prövasomfattning, börvänds i större somnoga
utbild-söktautifrån för denrelevanshögkravetviktasskall

ningen.
grundskolan och IntresseVerksamhet utöverUrvalsgrunderna

för delsbetydelsei dagens lägeharupprepad ansökani form av
singymnasieskolaninkommerinteeleverden somgrupp

inefter kommasträvardels de eleveransökan, attförsta som
utbildning. Ieftertraktadochspeciell ett nytt system, somen

utbild-reella behovetdetkunnabättre kommer motatt avsvara
få allt mindreurvalsgrunderdessaningsplatser, kommer att en

inrättaintressei kommunernasliggerbetydelse. eget attDet
får välfyllda klas-utdelning förgoddeutbildningar genomsom

ser.
denställas kravetgrundskolan börVerksamhet attutöverFör

ochlel-inriktningutbildningenssöktavärde för denskall vara av
upprepadVisat intresseutveckling.för elevensler genomegen

med Verk-kombinationhand iförstabetydelse iböransökan ges
grundskolan.samhet utöver

beredningenvillurvalsgrundernaförordadedesamtligaFör av
framtida tillämpninginförväsentligt detdet ärbetona attatt en-

skall viktashur deprövningsamlad ochgörs avnoggrannen-
inbördes.användasoch

specialarbeteBetygsättning6.5 av

gymnasieskolaniSpecialarbetetförslagBetygsberedningens
övrigabetygsskala ämnen.enligtbetygsättasskall somsamma

fråga gymnasieskolan1991104 Ienligt dir.Uppdraget om
special-behovdet finnsskäl övervägafinnas attkan det att avom

betygsatt.blirarbetet
uppfattning harberedningensEnligtförslagetSkälen för spe-

också utmärkande för äm-ärkarakteristikacialarbetet vissa som
också bör ämnespecialarbetetinnebär ettDetta att ses somnena.

och sinkursplansinSpecialarbetet hargymnasieskolan.i egen
timpla-också enligtantal timmarvisstmetodik. harDet ettegen

innan de läm-specialarbete,genomföraskallAlla elever ettnen.
harspecialarbete,utförtintegymnasieskolan. Om elevennar
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hanhon inte heller inte fullständig gymnasieutbildning; därav SOU 1992 86en
följer eleven inte har behörighet för högskoleutbildningar.att Kapitel 6

Behovet överensstämmelse mellan olika handledares be-av
dömning specialarbetet är främst rättvisekrav. Genomettav att
specialarbetet betygssätts fårföljer inte bara det ämnesstatus.att

ocksåDet blir nödvändigt formuleracentralt de krav skallatt som
sådanagälla; kravspecifikationer dåblir stöd för handledare deett

skall bedöma Utifrånelevernas arbeten. dessa specifikationer kan
också fåeleverna klara besked vilka krav gäller.om som

såledesLiksom för övriga ämnen bör kursplanen för specialar-
målformuleringarbetet också innehållautöver tydliga kravbe-

skrivningar för olika betygssteg och kriterier för bedömning. Sär-
skilt viktigt nivånär kriterierna för föratt godtagbartettange re-
sultat. Med kvalitativt inriktat betygssystem detett är möjligt att
bedöma utgångspunktspecialarbetet frånmed tydliga, ämnesspe-
cifika kravbeskrivningar.

Att bedömningsnormerna synliggörs tydliga kriteriergenom
ocksåkan leda till handledarskapet för specialarbetet föratt vissa

måsteelever, troligen förstärkas samverkan med läraren igenom
påsvenska. Elever dessa påkan, liksom de nuvarandeprogram

yrkeslinjerna, i påmindre grad inriktade skriftlig dokumen-vara
tation än elever de studieförberedande Förprogrammen. un-
dervisningen i svenska och även i andra kanämnen tydligt formu-
lerade krav för specialarbetet innebära frånskolan successivtatt
årskurs måste1 göra eleverna bekanta med de arbetsformer som
är nödvändiga för genomföra specialarbete. Avatt utvärder-ett

framgåttingar har det eleverna behöver tränas källkri-att genom
tiska övningar och skriftlig dokumentation i större utsträckning
än vad sker idag.som

De erfarenheter specialarbetet fråni övrigt redovisasav som
gymnasieskolor detär finns ökande tendensatt elever be-atten
traktar specialarbetet mindre viktigt, eftersom det inte be-som

således påtagligtygsätts. Det innebär risk idén med special-atten
arbetets högskoleförberedande uppgift förfuskas, det inte be-om
tygsätts.

6.6 Komplettering betygav

Betygsberedningens fårförslag Komplettering göras av av-
gångsbetyg från såväl komvux gymnasieskolan och grund-som
skolan. avgångsbetyg fårKomplettering tidigastgöras den 1av

avgångsbetyg frånoktober för vårterminenslutet år.av samma
Prövning för komplettering skall förgöras behöriga lärare i sko-

såvällan, i komvux i gymnasieskolan och grundskolan.som

avgångsbetygUppdraget enligt dir. 1991104 slutbetyg och
skall kunna kompletteras i efterhand. Beredningen bör utarbeta
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86sådan SOU 1992betygskomplettering skall kun-för hurtill formernaförslag
Kapitel 6ske.na

möjlighetinnebär detför förslaget FörslagetSkälen attatt ges
fullständig lä-ämnesbetyg iför höjai prövning ettatt enupp

från såväl grundskola,gymnasieskolaochkomvuxrokurs som
ellerutbildningbli behörig förorsakenoberoende är att enomav

slutbetygnå redan givetKompletteringbetyg.högre ettettatt av
således till det ba-hänsynstagandemöjligkommer utanatt vara

kommerkompletteringsbetygskålet.komliggande Ett att sam-
avgångsbetyget.ämnesbetyg iövrigastatus somma

från definie-utgångspunkt huvudsakbetyg i ärdagensMed att
detkunskapsmässigt, bordeoch intefördelningrade i termer av

prövning.betyg vid enskildi nulägetomöjlighet sättaattvara en
och intereferensgrupprelateras tillresultat kan inteElevens en

utifrån betygsgenomsnitt. konse-Envisstrangordnasheller ett
enskild pröv-inriktat betygssystem ärkvalitativtkvens attettav
genomföraskunnabetyg kommerkompletteringförning attav

kunskapsnivåprövandesbedöma denmöjlighetermed bättre att
Ämnesspecifika med tydligabeskrivningar betygsstegenän avnu.

nationelltför de olikai kursplanerna ämnenakriterier samt pro-
jämförbarhetenförducerade kommer garantatt vara enprov

reguljärai denoch de betyg sättskompletteringsbetygmellan som
undervisningen.

på kunskapsutvecklingmedöverensstämmaFör att somsynen
hartid,gäller de högresärskilt vad det tarstegenprocess, somen

rimligtinte börföre vilken dettidsgräns,det attsatts varaen
innebärkomplettering.prövning för Betygssystemeti en pro-upp

från avancerad insiktkomplexare ochenklare tillgression mer
förståelse. kvaliteter kommerhögreoch De attstegen somavser

fåtalnås innebär det förelever.endast Detkunna att attettav
såvälnå i reguljärkompletteringbetyg viddessa högre som un-

arbetearbete eleven. Dettagedigetdervisning bör krävas ett av
tid.förutsätts ta

före vilkenföljdriktigt tidsgräns sätts,därför heltDet är att en
tillåtet komplettering betyg. En tids-förprövadet inte är att av

tidsgränsinför kompletteringen. Denkravenstryker undergräns
utifråninskränkningföreslagit inte hellerberedningen är ensom

årskurs ii 3i nuläget. För elevernavad gäller t.ex. gymna-som
hinna medinte möjligt göradet i dagens lägesieskolan är attatt

utbildningar, ef-behörighet till högskolansfyllnadsprövning för
då juni.skall sändas in är den 15datum betygensistatersom

högskolanAntagning till6.7

uppmärksamma199062 Beredningen börenligt dir.Uppdrag
högskoleprovet skulleanvändningbetydelse vidgadvilken aven

urvalför behörighet ochi gymnasieskolan. Reglernaför arbetet



fårtill högre studier sedan till förutsättningar,de SOU 1992 86anpassas som
betygssystemet i underliggande skolformer. Kapitel 6ges av

Uppdraget uppmärksamma betydelsen för arbetet iatt gymna-
sieskolan den vidgade användningen högskoleprovet har be-av av
redningen inte kunnat fullgöra grund den begränsade tidav

föreslåanslagits till huvuduppdraget betygssys-att ett nyttsom
Gy-projektEtt initierades tidigare skolöverstyrelsen i syf-tem. av

undersöka vilka effekter allmänt utnyttjandete att ett mer av
högskoleprovet skulle kunna verksamheten i gymnasiesko-

fåttlan. En försening projektet har till följd första data-attav en
från någrainsamling gymnasieskolor i Linköping och Norrköping

månad århar gjorts först under maj 1992. Det innebär bered-att
något utgå från.ningen inte har haft underlag att

Enligt regeringens 199293l Universitet högskolor,prop.
Frihet för riksdagsår,kvalitet, föreläggs riksdagen kommandesom
får den förordade studieorganisationen, med ökad frihet läggaatt

innehåll,verksamhet och konsekvenser för tillträdesreglerupp
och antagning. konsekvenserDessa innebär varje högskolaatt
kommer fatta beslut tillträde och antagning.att om

I propositionen orientering de bedömningarges en om som
utgångspunkterkommer för förslagen tillträde tillatt vara om

grundläggande högskoleutbildning. bedömningenUtöver vad gäl-
nåsler allmän behörighet, dels fullföljt nationelltsom genom pro-

i gymnasieskolan, dels enligt den s.k. 254-regeln,gram ges syn-
punkter högskolornas särskilda behörighetsvillkor. Utom det
förhållandet betygsfrågorna framhållsär under utredningatt att
det inte frågor.finns skäl detaljerade regler i dessa förord-Iatt ge
ningen bör endas anges de särskilda behörighetsreglernaatt

såskall ställas de relevanta förär den aktuella kursen elleratt ut-
bildningsprogrammet s. 46.
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7 Förankring betygssystemet SOU 1992 86av
Kapitel 7

7.1 Förankring i centrala och lokala dokument

7.1.1 måldokumentBetygssystemets relation till olika

Måldokument påfinns formulerade nivåerolika och med olika
grad generalitet. målLäroplanerna övergripande ärav anger som
oberoende ämnen. Kursplanerna utbildningsmålen iav anger var-

enskilt ämnekurs och vad eleverna skall kunna vidavser re-
spektive Utbildningsmålenskolforms slut. formuleras iutan att
detalj precisera och räkna allt så-tänkbart stoff. De kommerupp
ledes ämnesberoende Bådestoffberoende.att utan attvara vara

ingårläroplaner och kursplaner i det statliga Destyrsystemet. nya
styrprinciperna för skolan trätt i kraft innebär mindresom cen-
tral detaljreglering med ökat och frihet det lokala pla-ansvar

Lokala arbetsplaner skall utarbetasnet. skolorna och i dessa
undervisningsmålenskall formuleras. De lokala arbetsplanerna vi-

hur utbildningsmålen,realisera i form vilkaattsar man avser av
vilket stoff väljer arbeta Undervisningsmå-med.moment, attman

såledeslen iär dessa ämnes- och stoffberoende.
Ett betygssystem det föreslagna behöver i högre grad änsom

det måldokumenten.nuvarande förankras i de olika Det räcker
med andra inteord med korta anvisningar i nuvarande lä-som
roplaner. betygsnivåernaDe kvaliteter måsterepresenterarsom

Ävenmålen.i anlutning till dessa kvaliteter eller kriterier kanges
formuleras med olika grad generalitet. Hur relationen utav ser

måldokumentmellan och olika beskrivningar betygskriterierav
framgår nedanstående uppställning.av

MÅLDOKUMENT BETYG KARAKTERISTIKA
Gemensamma för
mål och betyg

Övergripande ÄmnesövergripandeLäroplaner Allmänna krite-
mål riebeskrivningar

Ämnesspeciñka ÄmnesberoendeKursplaner Utbildningsmål
kriterier stoffoberoende

Lokala Undervisningsmål Stoffspeciñka Stoffberoendear-
betsplaner kriterier i

Oavsett vilken beskrivningsnivå måldet gäller, skall och be-
tygskriterier spegla elevernas kunskapsutveckling generellt, äm-
nesspecifikt framgåroch stoffspecifikt. Detta bådedirektivenav
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861992Läroplanskommittén 199l104 SO]ochBetygsberedningentill re-
Kamel 71991117.spektive

läroplansnivåpå allmän-målen deövergripandedeMot svarar
betygsnivåernakriteriervilka representerar.beskrivningarna avna

såmål de barabåde generellanivån kriterierPå ochär attden
allmän ram.enger

målbåde knut-kursplanenivå betygskriterierpå ochblirFörst
för planeringenstyrandeblir reelltochtill olika ämnen un-avna

ämnesspecifika kriteriernabetygsgivningen. Deochdervisningen
utbildningsmålen,nivå dvs.tillrelaterasskall denna avse av-

såledesskolform. kommergångsbetygen och Devarje atti ämne
skallundervisningenkvaliteterbeskrivning deutgöra somaven

mål krite-ellerVarkenvarje skolform.till vid slutetleda fram av
undervisningsstoff, ef-detaljerade urvaltillknutnarier därär av

Åmnesmålenlokala friheten.deninkräktaskulledettersom
behandla underområden skallundervisningencentralalistar som

Betygsnivåerna kommerelevernahurtreårsperiod. fokuseraren
på olika ikvalitativt sättkunnandesittuttryck förellervisaatt ge

ämnesmålen. varjeKursplanerna ämnesförhållande till ramar.ger
utifrånnivån vidtar medpå arbetetden lokala attDet är som
studie-med understoff arbetaochvälja attämnesramen moment

undervisningsmålen iskallgången Eftersomi ämnet. anges ar-
sådana redovisade. mel-Menval finnaskommerbetsplanema att

planer-undervisningsmål liggerundervisningenoch själva ettlan
vad lä-preciseringarval ochytterligareinnebäringsarbete avsom

de kvaliteterbetydermed.skall arbeta Detelevernaoch attraren
måste stof-till detrelaterasbetygskriteriema representerarsom

innehålldetPå skall kunnaelevernavilket sättfurval lärare gör.
godkändvälgodkänd,betygetförundervisas att osv.,omsom

måstenivå ställning till.frågor lokal taär som man
i vilkeninformationtraditionellt förutsättsharBetyg omge

uppnått målen. kanbetygssystemOavsettutsträckning eleven
kun-totalaelevensinformationpraktiken inteidock betyg omge

stoff be-urvalsker alltidoch kompetens. Detnande ett somav
urvaldärtillanslutningoch ikunskapsinriktningen ettstämmer av

betygsgivningen. Inomtill grund förliggerkriterier ramensom
sådana dealltid sketturval ävenharde relativa betygenför om

redovisas.behövt Detvarje fall inteeller ioredovisadeofta varit
kräver däremotföreslagna betygssystemet attberedningen ur-av

redovisade.skallför bedömningkriterierstoff ochval varaav
undervisningmål stoffurvalförhållande och dettill deI som

betygsnivåer-såledesnivå olikaför dekriterierskalllokalgörs
ipå inbegrips dekvaliteterlokalt skolan. Deframarbetas somna

stoffspecifika.avspeglas i deskallämnesspecifika kriterierna
199259SOULäraruppdragetarbete,Det rapporten re-som

nivån, bl. väl-meddvs. arbetetlokaladendovisar attmotsvarar a.
kriterier.stoffspecifikaframoch arbetastoff att
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måldokumentUtarbetande centrala och betygssystem SOU 1992 86av
Kapitel 7

Två kommittéer har arbetet parallellt; Läroplanskommittén med
läroplaner och kursplaner och Betygsberedningen med ett nytt

ocksåbetygssystem. De skall samtidigt lägga fram sina betänkan-
den. Läro- och kursplaner arbetas fram centralt och kommer när
de beslutats i Riksdagen uttryck för den formatt ett styr-vara av
ning och inriktning bestämmer skall gälla för skolvä-statensom
sendet.

Läro- och kursplaner har ändrats oftare betygssystem.än Det
relativa betygssystemet har i princip gällt sedan 40-talet och den
femgradiga skalan sedan grundskolans införande. Införandet av

båderelativa betyg med avseende utarbetande och besluts-var
gång enkelt. Det utarbetades Riksdagen fattade beslutexperter.av

lärarkårenoch skulle gångentillämpa det. Med andra ord ivar
framtagandet densamma vid framtagande läro- och kurs-som av
planer. Att detsamma framgårförutsätts gälla även bl.a. denu av

fått.tidsramarsnäva beredningensom
utifrånBetygsberedningen har direktiven mycket bestämt tagit

fasta hur kvalitativt inriktat betygssystem med tydligaett
kravgränser skulle kunna såledesutformas. Denna uppgift detgör
nödvändigt byta de grundförutsättningar tidigareatt gällt;ut som

byte grundidé och principer för betygsgivning.ett Eftersomav ett
sådant byte perspektiv finns inskrivet i direktiven är detav cen-
trala i beredningens förslag den kunskap och lärande, desyn

och förutsättningar skall gälla betygssystemet. Allt öv-ramar som
föreslåsrigt är konsekvenser dessa.som av

Beredningens förslag till betygssystem skall betraktasnytt som
början arbete, vilket följasbehöverett De ämnesspecifikaav upp.

ingå måstekriterier skall i kursplaner förankrade it.ex.som vara
sålärares professionella kunnande. skettInnan skall de ämnesspe-

cifika kriterierna preliminära, startpunkt förses som som en en
prövning. Det är emellertid inte Betygsberedningens uppgift utan
Läroplanskommitténs arbeta fram förslag till ämnesspecifikaatt

utifrånkriterier i kursplanerna det föreslagna betygssystemet.
såledesLäro- och kursplanearbete är beroende betygssystemet,av

eftersom det är Läroplanskommitténs uppgift arbeta fram deatt
ämnesspecifika kriterierna än inte i slutgiltig form.om

Betygssystemets förankring i olika dokument

betygsnivåernasFörutom måste framgåkriterier de olikaatt av
måldokumenten fåbehöver lärare vägledning systemetsom an-
vändning. Eftersom användningen är beroende grundidén bak-av

och därmed måsteprinciperna för betygssystemet dessaom
aspekter klargöras. Betygssystemets användning bygger lä-att
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86SOU 1992och si-utifrån utnyttjar sitt kunnandetill fulloprinciperdessrare
Kapitel 7erfarenheter.na

lärarkåren, behöverinomförankratärbetygssystemetInnan
med igrunder finnasförutsättningar ochdessklargöranden om

hänger deOm inte ämnes-kursplanernadärdet dokument ges.
betygsnivåerna luften, lös-iolikakriterierna för despecifika s.a.s.

ifrån sammanhang.sittryckta
utförligtid kanunderväl prövatsNär systemet en en mera

nationellt kommentarmate-formskrivas fram ivägledning ettav
rial.

nationella och lokalai relation till7.1.2 Betygen prov -

fårundervisningsmålen betygssystemeti detochUtbildnings- nya
gälla.skall Bety-kunskapskriterierdekonkretionsin somgenom

pedagogiska verk-styrande för dendärförkommer att varagen
be-kunskapersamheten. viktigt vilket slagsDärför detär ett

premierar.tygssystem
får betydelse för huravgörandei sinBetygssystemet tur prov

frågoruppgifter och elevenprovsituationer utformas. Deoch
giltig, vadvilken kunskap ärför eleveninför talarställs somom
i förvägskall bedömas. Medvadprioriteras, dvs.skall somsom
vad deskall fokuseras,vadkriterier elevernaredovisade vet som

ocksåuppnå. skall ställa undervis-vilka krav deskall De vet
målen. ef-så Omhjälper demdenningen motatt somprov ges

något kan deterfrågar kriteriernadetän prote-annat angersom
måste såledesbetygsgivningförunderlagProvstera. somsom ges

så kriterierna.utformade deatt motsvararvara
Betygsnivåernas helhetgäller i desssig de ämnetkriterier, vare

utformningförvägledandestoff, skallvissteller ett provensvara
gäller natio-bedömningssituationer. Dettaandraoch för typer av

enskildalokalt ochlika välutformadenelltcentralt avsomprov
utformadelärare prov.

fråganutreda natio-skolverk atttill StatensuppdragetI om
och betygs-läroplaneranslutning tillinella nyttm.m.nyaprov

system betonas
såmåste utformningenuppmärksamhet ägnasSärskild att

utbildningen,lokalt utformafriheteninte begränsar attproven
innehåll metoder.ochdess

engelska ochAngående hand i svenska,i förstaämnesprov
centrala ochnuvarandeskallmatematik, vilka motsvara prov

kalibrera betyg.attsyftet bl.a.standardprov varaanges
funktion i relationstandardprovensochcentralaDe provens

i Lä-deltogdiskuterades lärarnafrihetenlokalatill den av som
negativagällde dekritik dessararuppdraget. Lärarnas mot prov

omdömen,värderingssystem betyg,28 bedömnings- ellerformerAlla av
på måluttolkningar och kommerurvalsinstrument byggereller attprov

grad.undervisningen i olikastyra
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SOU 1992 86förläggning tillstyreffekterna undervisningen och provens en
Kapiteltidpunkt lärarens planering. 7styrgemensam som

stoffvälja ochinte inkräkta den lokala frihetenFör attatt
kan s.k.och planera undervisningen ämnesprovattmoment ges

utbildningsmålen. kunna användas i syf-med avseende För att
således utgå ifrånmåste sådanakalibrera betyg ämnesprovte att

kri-varje Principende ämnesspecifika kriterierna i ämne. attom
förväg uppfylls därmed,för bedömning skall kända iterierna vara

finns inskrivna i kursplanerna.eftersom dessa
önskemålLäraruppdraget framfördessamband medI attom

centralt.nationell provbank administreras Deninrätta somen
såfungera lärare kan rekvirera andraskulle kunna att prov som

bra.lärare utformat och och fungerat Dessaanvänt som prov
innehålla elevsvarskall kriterier och exempel mot-somange

såledesbetygsnivåer. skulleolika Provbanken emotta ex-svarar
på skickar in samtidigt lärareempel lärare uppma-som somprov

på.lagret fyllsbidra tillatt attnas

lärarutbildning7.2 Förankring i skola och

7.2.1 Fortbildning

mål- innebär organisatoriska ochDen och resultatstyrda skolan
för omvandlingarstrukturella omvandlingar. dessaInom ramen

också och läro- ochhamnar reformerna betygssystemetav av
kursplanerna.

tvåunderlaget för dessa reformer arbetats framTrots att se-av
kommittéer, förankringenoch parallellt arbetande kommerparata

kunnaoch genomförandet dem inte Betygsätt-att separeras.av
måldokumenten. Fortbild-ningen oberoendekan inte göras av

såledesbetygsreformenningsinsatser i anslutning till kommer att
avseende kursplanerna.fungera fortbildande med deäven nya

Betygsberedningens 1991104dock enbart i direktivDet är
frågan fortbildningsinsatser berörssom om

skall informations- ochBeredningen vidare vilkaöverväga
fortbildningsinsatser kan behövas genomförandevid ettsom av

utformninghur undervisning i betygssättning ochreformen samt
inom lärarutbildningarna bör utformas. Betygssätt-av prov m.m.

måste på förmåganing tilltro till värdera denbygga lärarnas att
enskildes prestationer.

står i direktivenkan intresse beakta vadDet attvara av som
angåendeLäroplanskommittén1991117 för kursplanerna

såskall utformas lärarens med ställaDe arbeteatt att upp eg-
undervisningsmål, innehålldennes urval och val arbets-na av av

således förklaraunderlättasj...Kursplanerna skall ordna, ochsätt
perspektiv underlätta arbetet. skalltydliggöra ämnes för Deett att

såutformade de skapar för den utvecklingutrymmeattvara av
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utbildningen är nödvändig för skolan skall uppfylla högt SOU 1992 86attsom
på utgångspunktkvalitet....Kursplanerna sinställda krav skall Kapitel 7ta

enskilda individens lärandei den kunskapsutveckling bl.a. för
8underlätta betygssåttningen.att

målKursplanernas de ämnesspecifika kriterierna för be-samt
ingå studiegång-vilka skall i kursplanerna, gäller helatygsstegen,

utbildningsmålenrespektivei ämne, dvs. vid slutet varjeen av
På nivålokal skallskolform. undervisningmoment och lämpligt

undervisningsmålstoff väljas och formuleras. kvaliteterDe som
då frånbetygsstegen skall transformeras ämnesspe-respresenterar

till gällacifika det eller stoff väljs. Sedan till-att moment som
uppläggningenkommer undervisningen och utformningenav av

kunskaperhur elevernas skall och bedömas för kunnaprövas att
målet uppnåtts och vilketavgöra eleverna tillgodogjortsättom

nivåersig undervisningen, dvs. vilka kvalitativa de visar upp.
bådehar, enskilt och tillsammans,Lärare frihet ochstor etten

situation historiskt inte InförDenna ärstort settansvar. ny.
grundskolereformen grundtanken densamma. anslutning tillIvar

nioårigaförsöksverksamheten med den enhetsskolan 1950-1962
formulerades studieplaner allmänna anvisningarsom gav snarare

detaljreglering. skulle själva ha förän Lärarna den prak-ansvaret
påtalarMarklundtiska pedagogiska utformningen.och Sixten

förmed undantag vissa lärare, framställdes dock kravatt, me-
åtgärderdetaljerade anvisningar. En rad vidtogs, vilka blev sty-ra

rande för arbetet. Marklund summerar
långt godståg stödåtgärderMed i släp, ofta tämligenett av

målet,verkningslösa, knogar reformverksamheten vidare denmot
individualiserade undervisningen och differentieringen inom klas-

kan förneka ansträngningar gjortsIngen och alltjämtattsens ram.
sådanaantal föll inom vad kallat dengörs. Ett undervis-man

vågen.och utbildningsteknologiskanings- Efter främst ameri-
vårtkanska förebilder utarbetades i land under 1960-talet och

början 1970-talet s.k. metod- och materialsystem med experi-av
mentellt utprövade läromedel och till dem lärarhandledningar, ar-
betsböcker för eleverna och laborationsutrustning. Det tryckta or-

fråndet fylldes med bild- och ljudmaterial. systemen utgickut
målspecifikationer,målanalyser och de byggde systematiskt val

lärostoffoch utprövning och presentationsformer detta, deav av
tillanpassades elevens eller elevgruppens villkor, sidoinflytanden

återför-kontrollerades, resultat utvärderades och erfarenheterna
feed-back.des medel och metoder Systemen presenterades

självgående och självutvecklande. fick olika utformningar,Desom
ibland programmerad undervisning, ibland utbildning isom som

ocksåstationssystem....I främst USA torgfördes de lärarer-som
också teachersättande, ibland lärarsäkra proof. 149-som

150

39 år9984Marklund, S. Skolan förr 50och utveckling. Stock-nu. av
holm Liber Utbi dningsförlaget
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åsyftas läro- SOU 1992 86utarbetasi citatet korn bl.De attsystem ava.som
hål-viktigt Kapiteldet 7Inför det reformarbetet ärmedelsförlagen. attnya

ifortfarande ärläromedelssystemi dennaminnet att typ av
yrkesinriktningar igäller radbruk. Stationssystemet gymna-en

70erbjuds i 80 och Lgyfrihet lärare Lgrsieskolan. Trots den som
med dei enlighetgrad kommit detaljstyrashar skolan i hög att
centralaprinciperna, dock inteundervisningsteknologiska genom

påpekas mångapåbud bör dockandra intressen. Det attutan av
gått ifrånpå in-finnsinitiativ de arbetsformerlärare eget som

många använda dessa lärome-fall slutatbyggda i äveni systemen,
del.

de styrprinciperna,reformema, inklusiveDe attavsernyanya
med betoning lä-pedagogiska och frihet,stärka lärarnas ansvar

reformbe-välinte otänkbart närprofessionalism. Det är attrares
förslag till lo-inför uppsjö färdigalärare ställssluten tagits, en av

dår-stoff arbeta med ochmed angivandekala arbetsplaner attav
ställning till.de hartill metodiska anvisningarknutna att tasom

därerbjuds färdiga paket,otänkbart lärareheller inteDet är att
så deexisterande läromedelssystem,reviderari vissa delar attman

ingår fär-med arbetsplaneförslag,kompletterasmoment som nu
skaangivande hur betygen sättas.diga med avprov

fortbildningenviktbakgrund det störstaMot denna är attav
så används och för-professionella kunnandeläggs läraresattupp

Frågan då sådan fortbildning skall uppläggashurdjupas. är en
efterfrå-lyder Information är ickefinns uttryckDet ett som

fortbildningsverksamhet har iblandkunskap Studiedags- ochgad
påverkafortbildning skall läraresvarit den karaktären. För attav

såpå lång måste utformad lärare blir del-denarbete sikt, attvara
åstadkommesåsyftas. Delaktighetenaktiga i den verksamhet som

kunnande själva basen förprofessionella ärläraresatt ar-genom
uppgifter i det dagliga arbetet.vissabetet med praktisktatt prova

fråntasmåste lärarnaTeori knytasoch praktik attutansamman
bra exempel dettainitiativet och Ettdet pedagogiska ansvaret.

SOU 199259. skulleLäraruppdraget genomfördes Dethurär
kommande fortbildningenför hur denkunna prototypenses som

kan läggas upp.
sådantill uppläggning fortbildningförslagExempel enav

i bilagages

Lärarutbildning7.2.2

i be-överväga...hur undervisningenBeredningen skall vidare
lärarutbildningarnatygsättning och uformning inomav prov m.m.

1991104utformas. dir.bör
frånutgår undervisning betygsättningiBetygsberedningen att

bedrivas vid lärarhög-betygssystemet kommerenligt det attnya
skolorna.
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de kommunerInom där lärarhögskoloma finns kommer flera SOU 1992 86
fortbilningskurser lärarutbildarna har i allmänhet inte Kapitelatt 7starta.
någon lärartjänst samtidigt med sina högskoletjänster. De har allt-
så inga egna högstadie- eller gymnasieklasser arbeta med.att
För möjlighet in i betydelsentränga betygssystemetatt attges av
skulle lärarutbildarna kunna erbjudas delta i den kommunalaatt
fortbildningen. Genom tillhöra de ämnesvisaatt en av grupperna

dåkan de delta pågår.även under perioden arbetet i skolorna
går året,Vissa lärarkandidater, de sista skul-t.ex.grupper som

ocksåle kunna integreras i den kommunala fortbildningen.
många år såUnder kommer det de blivande lärar-att attvara

någoninte har erfarenhet det betygssystemetna av nya genom
skolgången.den Vad de betyg gäller det relativa be-vetegna om

erfarenheterDeras begränsadeär till dentygssystemet. typ av
de mött, vilka ofta varit utformade för underlag förattprov ge

Ävenbetygsättning. det betygssystemet inte gäller hög-om nya
skolan skulle lärarutbildarna i pedagogiskt syfte kunna tillämpa

något någradet vid eller provtillfällen. Det de blivande lärar-ger
den erfarenhet de saknar. Samtidigt det goda tillfällen tillna ger

och diskussionsamtal innebörd, provkonstruk-systemetsom om
tion och bedömning.

blivandeDe lärarna bör i anslutning till praktikperioder förbe-
reda sig och i arbetet med klass genomföra helaen processen,

mål,dvs. välja stoff, formulera utarbeta kriterier, förbereda och
genomföra undervisningen, utarbeta och bedömningen,göraprov

ingåri de ämnen i deras utbildning.som
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nydKihlbergStefanAv
betänkandeochförslagBetygsberedningensavseende-

Inledning

ochavseendenväsentligasamtligaiförslagBetygsberedningensmigJag motreserverar
förbetygssystemmålrelateratochkunskaps-förslag tillframarbetavalthar annatettatt

RagnarTorprofessorefterdet,främsttill dettaOrsaken ärskolan. attsvenskaden
klartståttBetygsberedningen, attordförande för1992-03-11avgångGerholms som
djuptbeklagarjagoframkomlig. attmeningenligt min ärtillåtergått vägdenna somen

allvarligaochsakligatill denhänsynochlyssnavelatmajoritet inte taberedningens
flerafrånförslagberedningensriktats avgång aarbetetsunder motkritik -som

anmärkningsvärtsärskiltjagfinner motDettaläroplanskommitténs ärrmesexperter.
angelägetDet ärBetygsberedningen att ettsäger.tilldirektivenvadbakgrund av
medsamarbeteifram närabetygssystemmålrelateratoch taskunskaps-

inteoch det harförekommitintesamarbeteharsådantNågot näraläroplanskonnmittén.
bestämdaenligt minsida,Betygsberedningensfråndettavilja tillfunnits någonheller
enighetpolitisktotalochfullständigfunnitsdethade helstJaguppfattning. att ensett
skolan.svenskaför denbetygssystemgenomarbetatochvälunderbyggt nyttbakom ett

emellertidJag ärperfekt betygssystem.någotskapanaturligtvis integårDet att
bredmycketharbra betygssystemskapamöjligtdet somövertygad är ettattattom
såvälpositivtochnågot rättvistupplevsoch avlegitimitet,och somsomacceptans

skallsådantjagDockallmänhet. systemi att ettmedborgare trorlärareochelever som
politiker.fackfolk ochutarbetas experter avav -

genomarbetatdåligtochunderbyggtsåillajagförslagBetygsberedningens varaanser
detMöjligen kannivå.nationellinföresföreslå detansvarslöstdet attjag finner attatt

förvissorelativa betygssystem ärDagensforskningsprojekt.tilluppslag ettettvara
inteomedelbartavvecklas attdärförbör genomorimligt och menorättvist ochunikt, -

unikt.och ännuär ännu sämrebetygssystem merinföra ett som

förslagBetygsberedningenskritikMin av

gåta.Kunskapenslösaförsöket attKunskapsynen -

i sinbetygsberedningenbakgrundMotBetygsberedningen attdirektiven till avI anges
läroplanerna,utgdfrdnskallmålrelaterat betygssystemföreslåmedarbete nyttettatt

IäropIanrcommitrértsfrånutgångspunktmedhelhetslösningbetygsfrågomabör en
mdlfonnuleringarochkunskapssyn samtläroplanernasgällervadställningstaganden

icke skettemellertidSåharkursiveringminkursplanema.förmodellerriktlinjer och
kunskapvad är,diskuteramödatid ochmyckenBetygsberedningen har attägnatutan
frågande tillmycketmigställerJagkunskapsutvecklingochinre etc.kunskapens väsen
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diskussionvad denna syftat till och särskilt resulterat Dedet den resonemangsom
förs i betänkandet frågor finner synnerligen onyanserade.flummiga,dessa jagom
tillrättalagda och ofta direkt ovetenskapliga. skall inte mig någonJag ge egen

finnssanning det ingen vill barakonstatera frågor kunskap,utan att om
kunskapsutveckling och forskarevad kunskap har sysselsatt och vetenskapsmänär,

tusentalsår olikainom vetenskapligadiscipliner inte minst inom den filosofiskasen
kunskapsteorin. När Betygsberedningen sig ha kommit fram tillanser en ny
kunskapssyn jagtycker detta minst fömätet. Och inte så lite förvånande.äratt sagt

Jag människanvetenskapennågonsin gåtainte kommer lösa kunskapens dentror att att
alltid relativ värde-och värderingsberoende och det behövsheller inte förär samt -

skapa och kunskapsrelaterat Självklart måstekunna bra betygssystem. detatt ett anges
vilka slagskunskaper skolan skall förmedla betygssystemetdärmed skalloch mätasom

bedöma.Javisst Denna precisering återfinns i läroplanema ochoch kunskapssynoch
kursplanerna Dessa naturligtvis denspeglar i sin den kunskapssyn ärtur som
förhärskande i vårt samhällevid given tidpunkten

Redan gällande läroplaner förmedlar kunskapssyn står sigoch kursplanernu en som
och mycket väl kan for betygssystem.underlag bra kunskapsrelateratettsom vara
Problemet kursplanersåmånga och inte följer läroplaner ochär skolor lärareattsnarare

det relativa faktarabblabetygssystemetbidragit till mätning ytligasamtatt av -
kunskaper i Deistället for de kunskaper i läroplanerkursplaner.etc.prov angessom

läroplaner och utformas Läroplanskommittén börkursplaner hållernya att avsom nu
enligt min uppfattning målrelateratutgångspunktenför kunskaps-ochett nyttvara
betygssystem.Jag också hadevarit uppdraget komma meddet bättretror att attom
förslag till bredbetygssystemlämnats Läroplanskomrrtittén besitterett nytt som-
kompetensoch djup expertis for politiker.istället till gruppen-

jagDet uppfattat Betygsberedningen kvalitativ kunskapssyn formed äratt menar en
mig självklarhet Sveriges eleverlikaväl jag det såfor lärare,närmast äratttroren som-
och övriga medborgare. innefatta förstårAtt kunskapsbegreppetockså skall elevenatt
och kan analysera.tillämpa från hanhon jag ioch slutsatser det lär sigdra stortetc tror

alla instämmer likaväli djupa kunskaper, breda kunskaper.sett attsom-
faktakunskaper och detaljkunskaper viktiga.är

Betygsnivåerna beskrivningarna ovetenskapliga flummigaoch och-

De betygsnivåer föreslåroch beskrivningarna dessanivåer Betygsberedningenav som
ställer jag mig utomordentligt nivåer saknarsåväl vetenskaplig grundkritisk till. Dessa

beprövaderfarenhet Enligt min uppfattning utslagdeär närmast ettsom av
önsketänkande lika enkelspårigt och fömuftsvidrigt detär ärsom som
verklighetsfrämmande. förslagDen Betygsberedningensendalilla praktiska studie som
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199259.SOUiredovisatsLäraruppdraget.s.k.egeninitieradedet sombaseras är
tillkritiskastyckeni flerastudietill denna ärupphovsmännenmedTill och

uppfyllahellerintestudie kanforslag. Denna ansesochslutsatserBetygsberedningens
ochbeställningsarbete ettärvetenskapligakrav ettutanelementära snarareens -

forskning.subjektivochstyrdexempelillustrativt

ochabstraktadessabetygsstegrimligaskapaimöjligatill detMin tveksamhet att
övertygelsefasttillövergått attochökar,hela tidenharnivåbeskrivningar enoprecisa

andraochUlroplanskomntittens ämnesexpenersedanminstintemöjligtdet inte är
intedetta ärförklaratentydigtkraftfullt och enså atttillfällenupprepadevidsakkunniga

anmärkningsvärtmycket attdetoch finnerdjuptbeklagarJagframkomlig väg. -
till dessahänsynochpå.diskuteralyssnaintevalt taBetygsberedningen att

synpunkter.sakligaochvälunderbyggda

går tilllärandeochkunskapsutveckling ettfastslåBetygsberedningen attAtt som
alla äri ämnensättiutveckling sker settdenna stort sammaochvisst sätt att

lärandeoch ärKunskapsutvecklingovetenskapligt. enokunnigt ochfömuftsstridigt.
individuell,mångfasetterad,synnerligenärkomplicerad vetmansomprocessytterst

och därliteförhållandevisändå omolika vetiolika ämnen,ochkomplex mansommen
attitydödmjukadennatill fullodelarJagödmjuk.försiktig ochmycketvetenskapen är

detsamma.gjortBetygsberedningenönskaroch att

Betygsberedningentill det sättförvissolärandekanochKunskapsutveckling
finnsdetbetygsnivåemaföreslagnadeför menfundamentetoch utgörbeskriver -som

och dessaokända sättfler, rymsmångasannolikt ännuochkändaflera sättåtskilligt -
förslag kandettariskdetfinnsSnarare attförslag. storBetygsberedningens eninte i

ochcentraldirigeradtillbidraochkunskapsutvecklingfomrer enhindra många av
kunskapsdirnensionerväsentligautestängerdessutomutvecklingkonfonnistisk -som

intentionernamedstriddirektstår itill ochmotståndareivrigjagnågot är somsom
skolan.fordetbakom styrsystemetnya

olikaLäroplanskommitténsfrånloitikenioch styrkanallvaretillusteraFör att
skriftligaochordagrannanågra derasåtergejagvill gärna egnaavämnesexperter

betygsstegenföreslagnadeomdömen om

generellai denidentifierakunnasigberedningensjuellerDe anserstegsomsex
utvecklingforskningomfattandemycketdenstöd i omingetharkunskapsutvecklingen
Kontakter20 åren.devärldenibedrivits senastetänkandematematiskt runt omsomav

uppfattningminbekräftatområde hardettafrämstavärldensmed några experterav
förbasempiriskochteoretisk attstarkmycketfinnsDet tvärtompunkt.på denna en

kunskaperkomplexaeleversutvecklinghierarkiskfastsådan avförkasta ensynen
definitionerdebygger somEtt betygssystemmatematik.ifärdigheter somoch

finnsDetdel.matemarikämnetsförolyckligtmycketarbetsmaterialetñnns i vore
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rimligdock ingen möjlighet i generelladefinitioner kortfattat stipulerabetygskriterieratt
giltighet för alla i skolan. därför något tilläger Jagställer mig tveksamämnensom

de betygsstegoch definitioner föreslås utformninginte de i nuvarandeoch attsom anser
håller måttet för nationell utgångspunktföroch riksgiltig ochutgöra ärnnes-att en
stadieövergripandebedömningar individuella elevresultat.Till dettabehövs längreettav
utvecklingsarbete till forskningenocksåansluter inom området50m

Betygsberedningensförslag fyrahar endast betygsnivåerovanför godkänt Enligt
beredningens bedömning emellertid i praktiken två dessamöjligaendastär attegen av
nå på högstadiet.Först gymnasiet börjar möjligt litet fåtaldet bli for mycket omett

några nåde högstanivåema.Förslaget vidare i flertaletresulterar detatt att storaens
Ännuelever får betyget Icke Godkänd får för förstai många de betygämnennär

gången årskursi 7 Jag mycket frågeteckenför meningsfyllda klokadet ochsätter stora
i ha sådantbetygssystem.Hur påverkar motivationen Var finns stimulansendetatt ett
Vad skall sådantbetygssystem till Var finns erfarenhetsåterföringenanvändasett som-
huvudsyftet enligt direktiven Enligt min uppfattning strider Betygsberedningensär

förslag i dessahänseenden direktiven.mot

Jagavvisar fullständigtsåledes Betygsberedningensförslag betygsnivåertill med
tillhörande allmänna beskrivningar. Jagkonstaterarockså de illustrationer i någraatt
olika för försöka konkretiserabetygsnivåerna gjortsämnen intepresterats attsorti av
Läroplanskomntinéns Vidare jag inga illustrationer finnskonstaterarämnesexperter. att
för s.k. praktiska Dessaförsök till ämnesvisaillustrationer har också framtagitsämnen.
på anmärkningsvärt slarvigt fannsoch tillgängliga vid Betygsberedningenssättett
sista 18 1992.sammanträdeden augusti

åkBetygsstarten i 7 alldeles för sent-

Argumenten betyg i lägre föråldradårskurserbaserarsig gammal ochmot synen
betyg något negativt och bestraffande därför slippa under tidigaskall desom 50mman-
skolåren.Ofta hör också eleverna slippaskall betygshetsenoch få utvecklas iattman
lugn och Detta har itvekan viss relevans det nuvarandeargument utanro. senare
relativa betygssystemet det har kommit tillämpas. Däremot heltäratt argumentetsom
missriktat och ovidkommande inför mål- och kunskapsrelateratnär ettman
betygssystem.Då blir betygssystemetistället viktigt stimulansoch feedbackpåen en
hur eleven iutvecklas skolarbetetd något befrämjarpositivt elevernasv s som
individuella utveckling. För mig betygen erfarenhetsåterforandesyftemeddetta sittär
uteslutandenågotpositivt till föroch stödjaeleven i denneskunskapsutvecklingochatt
ambitioner. Självklart vill jag elevenskall detta stöd från förstastund.Vidareatt

jag betyg skall läsårsvis för, föreslår,istället beredningensättasattanser som
terminsvis. Mer utvecklar jagdetta nedani förslag till betygssystemett eget nyttom
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Betyg i Ordning Betygsberedningen föravvisasoch Uppförande av -
mig självklarhetår de en

for betyg iEtt mål- kunskapsrelaterat ingetoch betygssystem sättaattutrymmeger
ändåordning uppförande relativa betygssystem,och många lärare, med dagensatt mer
historia.eller mindre sådanaomdömen i ämnesbetygenmedvetet in ärväger annanen

innebär erfarenhetsåterföring sinDet elev får struktureradoch braatt en en
sin personlighetsutveckling ochkunskapsutveckling i deolika däremot inteämnena-

medmänniskor. Intesitt utvecklas förhålla sig till till sinaoch andraelever ochsätt att
heller inkonsekvent, ohederligt ochpå sitt samspelmedomvärlden. Detta jaganser vara

viktiga skolan förväntashänsynslöst minst bakgrund den rolleleverna. Intemot mot av
spela etiska moraliska grundprincipemaförmedlare värdemässiga, ochde somsom av

sinaspelregler demokrati kravetfundamentet för vår demokrati och deutgör en avav
våntidigare farmsi samhällemedborgare. Det positiva i starkasociala kontrollden som

inte lämnat mångaelever iidag borta. Detta har, föräldrarna tagit sittär när ettansvar,
för våraförmått kraftfull ställningvilset vakuum. där inte skolan vågat eller väntaattta

humanistiska traditioner. i ordning och uppförandegnrndprinciper och Jag betygenser
for såvälmycket viktigt sådanterfarenhetsåterforandehjälpmedel och stödettsom

elever lärare och föräldrar.som -

enkeltBetygsberedningen avfärdar betyg i ordning och uppförande såAtt görsomman
obegripligt Jagoch just dessabetyg uttryck för bestraffning for migärärattmenar

medtycker intellektuellt ohederligt och smita från problemetdet är sätt attett att
Övriga uttryck förprecisera etik. förhållningssätt intekrav, betygetc. varaanserman

bestraffning i just ordning och uppförande skulle de detta.men vara-

rekommenderarInstitutionaliserade elevsamtalenligt modell Betygsberedningenden
ställer jag direkt riskerar ytterligare byråkratisk ochmig avvisandetill. De bliatt en

finns cirkaformalistisk tvångströja löser de problem Detknappast avses.som som
tjugo heterårs erfarenhet denna samtal i näringslivet där de oftatypav av

skall deplaneringssamtal eller utvecklingssamtal erfarenheterna entydigaoch är -
någrabyråkratiskalyckas infonnell flexibel uppläggningkrävs och utana en

regelverk, likaväl de ställer krav motivation ochstora engagemang.som

Naturligtvis skall så så redan idag mångaelevsamtal behövs skeräga närrum
ochskolor detta jag frågor varje skola själva kan beslutaär ommen anser som-

fömumstiga ochgenomföra bra Jagvill också utrycka mitt missnöjemed densätt.ett
återñnnsiensidiga beskrivning sociala situationkring elevernasutveckling och som

ibetänkandet i anslutning frågor. Problemen kring disciplin och arbetsrotill dessa
Betygsberedningensskolan lösesknappast rosensldmrandeelevsamtal enligtgenom

modell.
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så ingenönskarelevennärskall kunna görasKomplettering betygav -
tidigast-gräns

skallavgångsbetyg görasochkomplettering slut-föreslårBetygsberedningen avatt
inteår. Jagvårtenninenfrånavgångsbetyg attförden oktobertidigast l ansersamma

skall kunnaEn elevsådantidigast-gräns.skäl hafinns någrasakligadet att en
önskar.hanhonsåavgångsbetygochsitt slut-komplettera snart

förutsättningarElevers skilda

tillräckligtinternotiveringamaförslagberedningensinstämmeriJag attansermen-
förföräldrarnaslikaväl ettelevensunderstrykerkraftigt ansvareget somansvar

skildaeleversocksågrundinställning ärMinframgångsrikt skolarbete. att
medelevermöjlighetersärskildamedsåväleleverinnefattarförutsättningar som

särskilt ochstödja dessaskall bägge attutanoch skolansvårighetersärskilda grupper-
denkonstaterandeBetygsberedningensbekostnad. attvarandrasdet sker -
meddenelever lämnaringatillseviktigaste ärobligatoriska skolans attattansvar

Skolansjantelagsmässigt.defensivt ochföralldelesjagbetyg ärunderkänt anser-
möjligheteroptimalaerbjudsalla elevertillse attjagviktigaste attattvaraanseransvar

efter sinaochförmågasintill detsina kunskapersig ochutveckla yttersta av
förutsättningar.individuella

gymnasieskolantillAlternativa urvalsgrunder

ochskallgymnasieskolantillsökandebehörigaalla antasgmndinställningMin är att
rimligenurvalfå falldärmycketl deurvalsgrunder.särskildadärmed faller behovetav
vilkabeslutasjälva skallskolornaaktuelladejagmåstetillgripasändå omattanser

såledesJagavvisartillämpa.därmed villochbästurvalskriterier de varaanser
fråga.i dennastatsmakternastyrningcentralochBetygsberedningens förslag av

skolansvenskaför dentill betygssystemFörslag nytt

Bakgrund

till kunskaps-förslagframarbetainledningsvis valtnämndesJag har ett egetattsorti
förstått klandetsedanskolan. Dettasvenskafor denbetygssystemoch målrelaterat

avgångGerholmsprofessorTor RagnarefterBetygsberedningen sommig att
oframkomlig.meningenligt min äråtergått tillordförande väg somen

medtillsammansutarbetatshar förslagetframkomligminsäkerställa ärFör vägattatt
ocksåharfolk. Dessutomverklighetens ettdoch eleverföräldrarlärare. svexperter, -
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och positivaresulterat i mycketlitet remissförfarade genomförts och uppmuntran
Någrabra förslag.realistiskt ochjag dettaomdömen övertygad ärär ettatt attom

politiker emellertid inte konsulterats.har

Några förslagetvärderingar bakomgrundläggande

ochhur elevensarbetetill elevernabekräftelse riktadskall skolansBetygen vara --
kursplanernaföreskriver.ochtill vad läroplanemai förhållandesmdieresultat bedöms

för eleven.erfarenheteråterföring feedbackfunktionenBetygen skall således ha avavmer
Betygsberedningentillstudier. direktivenför fortsattaurvalsinstnrmentän utgöra ur

intellektuellt ochoptimalt såvälutveckla sigSkolan varje möjlighetskall elev attge -
fönrtsättningar,individuellaförhållande till varje elevsemotionellt praktiskt isotn -

begåvningsproñl. och ambitioner.särart
äktaför varje elev byggaförutsättningarSkolan skapagodaskall att upp en
och realistiskegenuppfatmingpå godmåstebaserassjälvkänsla äkta självkänslaEn en

för feedback till eleven.utvecklatsjälvbild välvilket kräver ett system-

särskildafinns medoch det elevermed särskildamöjligheterDet finns elever -
särskilt.stödja eleversvårigheter. Skolan skall dessa

fått tagitinte ellerfinns eleverdetDet finns inga elever däremot ännusomsvaga -
chansen utveckla sina möjligheter.att

utgångspunkterGrundläggande

Betygsberedningenochdirektiv tillregeringensMitt förslag och hållet baseratheltär
grundläggandeEnutmärkta i sin helhetläroplanskommittén. Dessadirektiv är

absolutbetygensför mitt förslagutgångspunkt direktiv och därmedi dessa är att
dennelyckasvälför eleven hurviktigaste feedback-instrumentfunktion är omatt ettvara

kursplaner.förhållande till läroplaner ochsitt skolarbeteioch utvecklas i

studier ellerför högreurvalsinstrumentBetygen således avseddainteär ettatt vara
l betygsdebattenutgångspunktdennaunderstryka hur viktig år.dylikt.Jag kan inte nog

föreställningarsin i gamlahar grundförekommer mångaövertoner atttyvärr omsom
hellerSverige behövsinteakademiskademokratisbetygen urvalsinstnrment. l Nyär

behörigatillträde för allaskall fritteftersomdet därbetygen urvalsinstrument varasom
historia.detuniversitet högskolorsökande till och är en annanmen-

skall betygsjälvklart elevernajag tycker detDet dennabakgrund ärär attmota
struktureradedennaföräldraroch derasredan från första skolåret. inte elevernaAtt ge

idén tvingaIngen skulle kommafeedback direkt hänsynslöstoch inhumant. attär
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respektiveförbjuda dem räknaspelabrännboll eller fotboll poängeleverna att attmen-
betygssätmingenOch vad konståkning skridskormål. utanvore

Så förslagethår utser

kunskapsrelateratmål- ochoch objektivtbetygssystem absolutMitt förslag till ärnytt -
subjektiva ochfinns för lärarenssamtidigt det därutöver stort utrymmesom

förhållande till varandra.prestationer iyrkesmässiga bedörrutingar. eleversäven av
gymnasiet- medipå lågstadietVidare det i grunden betygssystemär mensomsamma

förfining.olika grader av

Pågymnasieskolan.kursformad i linje med denGrunden i betygssystemdetta är nya
kravnivåer. Jagkallar demolikafinns kursnivåer och därmedgymnasienivå olika tretre -

godkändaA.Godkända i baskurs betygetbaskurs, överkurs.tilläggskurs och gerprov
överkurs betygetAAA.godkända ii tilläggskurs betyget AA och prov gerprov ger

betygsnivåerinomytterligarefor lägga tillDärutöver har läraren treutrymme att
innebär medtvå plusEtt plus innebär med Beröm,respektive kurs eller +++.+, ++

innebär Utmärkt Beröm.Beröm och plus medMycket tre

nationelltmålrelateradeoch baserasobjektivt kunskaps-ochA-betygen är a
lärarensjämförbarhet Plus-betygenlikvärdighet och ärutarbetade garanterarprov som

För plus-betygenprestationer isubjektiva bedömning insatserochelevens ämnet.av
riktlinjer avseddaprincipielladäremot vissafinns inga nationellt utarbetade somprov -

intekunskaperin elevensstöd hjälp for läraren. l plus-betygetoch vägs t somex
aktivitet. intresseambition,fram nationella elevenskommer i de engagemang,proven.

för ärrtnetetc

samrådmed läraren.elevenföräldrama ikursnivå elev skall läsabestämmerVilken en
igodkändavälja tilläggskurs lcrävsBaskurs normalnivån. För kunnaär provatt

igodkändavälja laävsför kunna överkursbaskursen d betyget A och att provv s
Övergång böroch överkurstill tilläggskurstilläggskursen d betyget AA. varasv

olikamålen depågåendeläsår. Kunskaspskravenochmöjlig underäven
utmaningar forklara och stimulerandekursnivåema skall sådana de erbjuderattvara

i landetlitet fåtal elevernivån det endasteleven och den är ytterst somatt ettvara-
överkurs-nivå allahar kapacitet läsa i ämnen.att

kursnivåema och inom deolikaoch målen deBeskrivningama kunskapskravenav
ioch återfinns sedanSkolverketolika Läroplanskommittén ochgörsämnena av

gymnasienivå alltsåHögsta möjliga betyg i ärläroplaner och kursplaner. ämneett
C slutbetyggodkänd iPå finns också betygen IckeAAA+++. gymnasienivå

Ännurespektive godkänd B.

Plus-betygenöverkurs.däremot intePå högstadiet finns baskursoch tilläggskurs -
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imöjliga betyggymnasiet Högsta ämnefinns däremot isätt ettsamma som
godkänd C iIckeockså betygenhögstadiet finnsPåhögstadiet således AA+++.är

Ännu godkänd B.respektiveslutbetyg

överkurs. Jagtilläggskurs ellerintebaskurs däremotPå lågstadiet finnsmellan- och -
mellanstadiet.låg- ochdessakursereller möjligt havarken önskvärtdet attanser

låg-imöjliga betygBästadessastadier. ämnePlus-betygen finns däremot även ett
låg- ochiSämstamöjliga betyg ämnemellanstadiet således A+++.och är ett

underkändabetyg.skall inte kunnastadierElever dessamellanstadiet A.är ges

låg-och fyranio högstadietgymnasiet.betygsnivåer såledestolvAntalet är
Ännu godkändIckegodkänd respektivenivånHärtilloch mellanstadiet. kommer

förekomma slutbetyg.godkänd endastkanIckehögstadiet och gymnasiet där betyget

stadier hasamtligavill jagktnsimiktade betygUtöver direkt ochdessa ämnes- en
två rubrikernabeskrivning underdekort verbal

Elevens sidorstarka är ........................................................................ ..
Eleven skulle vinna att ..................................................................... ..

beskrivning underkort verbaldessutomgymnasiet tillkommerPå högstadiet och enen
tredje rubrik

personliga egenskaperElevens framträdande är .......................................... ..

-jag föreslårUppförandeOrdning ochstadier betyg iVidare vill jag samtliga ha
Godtagbartelever,för skötsamrnanomtalomdömetböromdömena Utmärkt som vara

uppförande harochiordninginföra betygMotiven förrespektive Idandervärt. ävenatt
reservation.jag tidigare i minredovisat

läsår.heltsåledesvårterminen ochefterBetyg förslag utfärdasenligt detta ettavser
skriftlig lägesrapport,formaliserad ochenkelEfter utfärdasendasthöstterminen menen

förhållande tillsig ibefinnerbesked elevenföräldrarna klaraeleven och varsom ger
därutöverskall varje elevvarje terminvalda ambitionsnivån. I mittenden ges

respektivemuntliga istyrsignaler läraren ämne.av

detbetygsförslagi detta ärkan konstateraI koncentrerad punktform attman

förfundamentetobjektiva kriterieroch utgörKunskaps- och målrelaterade som
betygsskalan

bedömningsubjektiva utgörLärarens professionella kompetensoch som
lämnasynnerligen viktigtJag detöverbyggnaden. utrymmeett stortattvaraanser

subjektiva bedömningför yrkeskunnandeochlärarens
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lág- och mellanstadietFyra betygssteg

Åtta betygssteg högstadiet icke godkändsamt

Tolv gymnasienivå icke godkändberygssteg samt

uppförande alla och nivåerBetyg i ordning och stadier

En starkasidor och förbättringspotentialverbal beskrivning elevens allaav
stadier nivåeroch

En beskrivning elevens framträdandepersonliga högstadietverbal egenskaperav
och gymnasiet

påFörslaget beskrivas schematiskt dettakan sätt

åkLåg- mellanstadiet. 1-6och

ÅrskursElevensnamn ......................................................... ................
OrtSkola .........................................................................................

Ordning .....................
Uppförande................
Elevens sidorstarka ir

Godkänd myckeberömmedA -H

Bastur
GodkändmedberömA+ -

GodkändA
V
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förslagsammanfattning mittKort av

skallöverkurstilläggskurs ochmålen i baskurs.ochkunskapskravenInnehållet,i
nivåochkursplaner för varjeochi läroplaner ämnebeskrivas resp

AAAA, AAnivåernaGodkänd deförkriteriernaochMålen, kraven resptre --
kör betyg.alltid avläggasskallmätbara.Provfastställdaochskall objektivtvara

avläggsSkolverket. Provennivå troligennationellProven konstrueras somav
varirättvisalikvärdighet ochsåledes oavsettrespektive nivåårskursför garanterar

eleven bor.landet

normalnivån.Baskurs är

lärare.samrådmedelevföräldrariväljasrespektive överkursTilläggskurs av

godkäntnaturligtvis avlagtkrävsöverkurstilläggskursvälja provFör kunnaatt resp
nivå.underliggandepå närmast

termin.pågåendeÖvergång undermöjligaöverkurs bör äventilläggskurs ochtill vara

utfärdashöstterminenEfterläsåret.helavårterminen ochutfärdas efterBetyg avser
Därtill får elevenskriftlig lägesrapport.formaliserad ochenkelendast gen men

varje termin.styrsignaler i mittenmuntliga av

elevenshelhetsbedömningsubjektivalärarensochBetygen är av+, ++ +++
elevenslärarenHärrespektive vägerpersonliga insatseri ämne. texsamman

viljaintresse.aktivitet.ambitioner, etc.engagemang,
Med beröm +
Med mycket beröm ++

utmärkt berömMed +++

föreslårjagsamtliga årskurseriUppförandeOrdning ochBetyg utfärdas i -
normal-Utmärkt börKlandervärt.Godtagbart ochUtmärkt.,omdömena vara

elever.för skötsammaomdömet

följandeunderbeskrivningverbalbetygen kortsamtliga årskurserI utöver enges
rubriker.två

starka sidorElevens är ...............................
påvinnaskulleEleven ............................. ..
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beskrivning underverbalkortgymnasiet tillkommerhögstadiet och iPå en
egenskaperpersonliga ärframträdandeElevensrubriken ................ ..

statsrådethand tillmedhärmedöverlämnasbetygssystemtillförslagDetta varmnytt
intresseradeandratill allaochoch lärareföräldrarelever.SverigesAsk.Beatrice -

ochjusterasförbättras,förslagetoch behöverkanGivetvisnatwligrvismedborgare
sakligaochkonstruktivatill dennabidraskallvidareutvecklas jag gärna mera-

helstsmåochskallprestigepolitiskinslagenjag hoppasdiskussion varaatt avmen-
obefintliga.

Betygsbcredningeniledamotnyd,KihlbergStefan
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Särskilda yttranden

Av Ann Cathrine Haglund

föreslåsbetygssystem Betygsberedningen innebärDet som av en
betygsgivningen.radikal förändring Betygen kommer attav ange

förhållande till i förväg uppställda kunskaps-elevens kunskaper i
mål. föräldrar skall klart, tydligtFör elever och och öppet anges

betygsnivåvilka för viss och elevernakunskaper krävs vadsom en
skall sträva mot.

Betygsnivåerna kunskapsprogression innebär attanger en som
nåmåste stärka och sina kunskaper föreleverna utveckla att en

fåhögre kvalitet i sin kunskap och högre betyg. Varje be-ett nytt
både breddning och fördjupninginnebär ämnes-tygssteg en en av

förståelse.kunnandet ökadsamt
mål-kraftig styrfaktor i skolan. Ett och kun-Betygen är en

föreslårskapsrelaterat betygssystem det slag Beredningenav som
påverka påtagligt.undervisningenkommer mycket Ettatt systern

bygger progression i kunnandet bidrar till öka kva-attsom en
liteten kunskaper. i kommeri undervisning och Arbetet skolan

förstårleda till eleverna lär ochatt att mer.
ocksåinnebärDet föreslagna betygssystemet skolanatt ettges

klart uttalat och tydligt resultatansvar innebörd allaär attvars
sådanelever undervisning minst bety-skall den leder tillatten

godkänd. innebär reellt krav planera undervis-Dettaget ett att
utifrånningen den enskilde elevens förutsättningar och behov.

nå kunskapsnivåAlla skall den krävs för kunnaelever attsom
förstå vårtoch verka i samhälle och för kunna orientera sig iatt
omvärlden.

Under tid Betygsberedningen arbetat harden storsom en
viktenenighet pedagogiskt motiverat betygssy-att ettom av

premierar kunskap vuxit fram. uppslutningEn ärstorstem som
också få ståndför förändringabsolut nödvändig till le-att en som

förståelseinriktadtill undervisning och högre kvalitet ider enen
elevernas kunskaper.

Betygsfrågoma långdebatterats och underhar mycketutretts
tid. detta perspektiv har Beredningens förslag till betygssystemI

fram stark tidspress. hadevuxit under Det varit önskvärt kun-att
disponera ytterligare tid för vidareutveckla och formuleraattna

de tankar betygsättning vuxit fram under brednya om som nu
politisk samverkan.

Att stärka kvaliteten skolans alla stadier avgörande viär om
skall kunna stärka Sverige kunskapsnation och öka Sverigessom

mål-konkurrenskraft i och övriga världen. och kun-Europa Ett
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skapsrelaterat betygssystem det Betygsberedningenslag fö- SOU 1992 86av som
reslår viktigt redskap. angeläget skapaär Det är bred Särskilda yttrandenett att en
enighet skolans betygssystem hos lärare, elever och föräldrarom
och full genomslagskraft för kunskapssynen i undervisningen.

avstått frånJag har därför mig, jagävenatt reservera om anser
bordeBetygsberedningen ha föreslagit betygen börjaratt att ges

från årskurs Progressionen förutsätter nämligen densenast att
på kunskap och lärande betygssystemet bygger träng-syn som

slår frånigenom hela skolan och igenom skolstarten. Dettaer un-
derlättas, betyg börjar tidigt.sättasom

framhållerBetygsberedningen vikten varje skolalärareattav
från årskursredan i grundskolan definierarl vad eleverna skall

fåkunna och förmedlar till föräldrarna.detta Föräldrarna skall
information elevens kunskapsutveckling enkelt och be-ettom
gripligt vill understrykasätt. Jag detta och betona grundlig ochatt

fråntydlig information skolan särskilt viktig elevernaär när läm-
årskursernastadium, dvs. nuvarande 3 ochettnar

ocksåJag det föreslagna betygssystemet borde ha haftattanser
fler betygssteg. antal skulle kunnaEtt större elever ochsteg ge
föräldrar nyanserad bild kunskapsinhämtandet.en mer av

Betygsberedningen har dock arbetat under tidspress. Pröv-stor
såningen antalet möjliga kan definieras tydligt desteg, attav som

kan fungera bl.a.i betygssystem i Läraruppdraget SOUett
199259, har därför inte givit Betygsberedningen underlag att

nivåerstegidentifiera fler deän föreslagna.

Av Ylva Johansson

Avsnitt 6.1 betygsfrekvensBetygsstart och

Utbildningen skall eleverna kunskaper och färdigheter isamt,ge
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbild-
ningen skall hänsyn till elever med särskilda behov.tas

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. ochVar verkaren som
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde

våroch respekt för miljö.Skollagen.gemensamma
Varje betygssystem blir med nödvändighet begränsat till vissa

delar skolans verksamhet och vissa mätbara dimensionerav av
kunskapsutvecklingen. Väsentliga värden och verksamheter i sko-

låterlan sig inte betygsättas.
Min uppfattning graderade betygär inte bör användas iatt

frångrundskolan först och med den första terminen iutan gym-
nasieskolan.

avgångsbetyget frånI grundskolan bör enligt min mening en-
dast betygsgraderna godkänt respektive icke-godkänt användas.
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avgångsbetyget frånJag grundskolan dels bör SOUatt 1992 86anser attange
eleven har generell grundskolekompetens betyget godkänt i Särskilda yttranden
samtliga ämnen och dels för andra uppgif-utrymme attge ange

särskild betydelse skolans speciella profil,ter vilka frivilli-t.ex.av
nåttämnen eleven valt och godkända kunskaper betydelse-ga

fullt ocheller enskilt arbete eleven gjort.grupp-
Jag vidare varje elev och elevens föräldrar minstattanser en

gång få bådetermin i grundskolan bör ha rätt muntlig ochattper
skriftlig information hur skolan bedömer elevens kunskapsut-om
veckling och övriga utveckling. Denna bedömning bör ske i för-
hållande måldels till skolans formulerade i bl.a. läroplaner och
kursplaner och dels till den godkändgräns gäller för attsom er-
hålla åliggagenerell grundskolekompetens. Det bör varje lärare

kontinuerligt följa elevernas utveckling och dennaatt informa-ge
tion, påbör dock vila rektor. Självfalletytterst detäransvaret
önskvärt den muntliga informationen sker i formatt samtalettav
där elever och föräldrar själva har möjlighet sinatt ge syn.

missförstånd ocksåFör undvika påpekavill jagatt minatt
åsikt avsaknad graderade betyg i grundskolan naturligtvisom av
inte skall inskränkning undervisningen tillses som atten av en-

godkänd-nivån.bart gälla I läroplan framgåoch kursplaner bör
dels kraven målför godkänd, dels högre skolan och lärarensom
aktivt skall arbeta nå.för eleverna skallatt

Beredningens direktiv sådantutesluter dock ett system genom
betyg skall dels tidigare idag, delsatt än i fler än idag.stegges

finner betygssystemJag beredningens förslag tillatt i sinnytt
helhet är utvecklingsbart detän nuvarande relativa betygssy-mer

och kan därför, mina invändningarstemet ställa mig bakomtrots
beredningens förslag.
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Dir. 199062

Tillkallande beredning för förslagatt tillav en ettge
betygssystemnytt i grundskolan, gymnasieskolan och

den kommunala vuxenutbildningen

Dir 199063

Beslut vid regeringssztmmanträde 1990-10-25.

Statsradet Persson atnfor.

Mitt förslag

En har analyserat vilkenexpertgrupp betydelse betygen har för undervis-
ningen i grundskolan och gymnasieskolan från pedagogiska utgångspunkter.
Expertgruppen har i september 1990avliimnat Ds l99060 Be-rapporten

effektertygens undervisningen. Expertgruppen föreslårpa detatt nuva-
rande relativa hetygssystemet zivskaffas. Om betyg skall bör de enligtges ex-

anknytzis tillpertgruppen kunskaps- och fiirdighetsmal i stället för jäm-att
föra eleverna sinsemellan. Jag föreslår särskild beredningatt tillkallasnu en
för forslag tillatt bety-gssystem igrundskolan.ge ett nytt gymnasieskolan och
den kontmunztlzt vuxenutbildningen.

Bakgrund

Under de tjugo har flerasenaste arbetsgrupper och utredningararen arbe-
betygsfrztgati.medtat Sedan 1969 har sadant arbete bedrivits inom ex.

skoloveistvrelseit. l972 hetygsutretlning. 1976 gymnasieutredning.ars ars
tilftriidesutretlningert och för iversynexpertgruppen den gymnasialaav yr-kesutlviltlningett.
Nuvarande betygssystem har utformats främst för betygen skall kunnaatt

;tmåintlats for urval till fortsatt utbildning. Den tillsattesexpertgrupp som av
regeringen i december 1989och i september l99ll redovisat sinasom Övervä-
gattden har haft till uppgift i forsta hand granskatatt vilken betydelse betygen
har för undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan fran pedagogiska
utgangsiwunktet och santtidigt belysa olika andra funktioner hos betygen.
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kom-uppdragredovisataugusti 1990 ett27 omdenharSkolöverstyrelsen
yrkesinrik-gymnasieskolanstillintagningenvidurvalsgrunderpletterande

studievägar.estetisk-praktiskaochtade
prop.högskolantillurvalssystem1988beslutade nyttettRiksdagen om

julikraft den lträder iDetrskr.330. systemetUbU32.l987l88zl09. nya
alternativamedförsöksverksamheter ur-högskoleprovetSåväl1991. som

domi-hittillsvarandeBetygensbetydelse.ökadkommervalsmetoder att
ned.därmedstuderandeurvaletvidroll tonasnerande av
yrkeslinjertreåriga ärmedförsöksverksamheten upp-sompågåendel den

deföri ställetfår elevernakaraktärsämnena,s.k.i demodulerbyggda av
modu-vilkainformationkompetensbevis,betygen omtraditionella gersom

resultat.godkäntmedavslutatharler eleven
föränd-och kravtidlängreunderflitigtdebatteratsharBetygen en

rela-detriktatsoftaKritik harsammanhang. motolikafram iförtsharringar
förstaibetygssystemdettabl.harMan menat attbetygssystemet.tiva a.
inteochelevernamellanjämförelseruppmärksamhetenhand inriktar
1989behandlade höstenRiksdagen ettfärdigheter.ochkunskaperelevernas

l9899lUbU-l förutsattebetänkandetIbetygsfrägan.imotionerantalstort
redovisatsdet arbete expert-resultatetutbildningsntskottet avnusomatt av

ställningsta-politisktförunderlagiresulteraskulle komma ettattgruppen
beredningsar-det fortsattaiskulle deltapartiernapolitiskadegande och att

betet.
betygs-tilldet förslagtillställning nyttmöjligtskalldetFör att taatt vara

utgångspunkter iirpedagogiskautifrånframlagtexpertgruppensystem som
En be-betygsfrzigorna.bedömning görssamladnödvändigtdet avnuatt en

de fragorjagföljandeuppgift. l detdennaför tartillkallas uppbörredning
behandla.börberedningen

kom-och dengymnasieskolanfrågan huranmälasamtidigtvillJag att om
utbild-inomnärvarande beredsförutformasbörvuxenutbildningenmunala

i betygsfra-ställningstagandeangelägetDet är ettningsdepartementet. att
kan ske.gan

utgångspunkterAllmänna

allsitligzistödjaoch elevernasför ut-grundenläggauppgiftSkolans är att
i dennainslagbetydelsefulltEttkompetens.ochkunskapökadveckling mot

självklartfinnsDetbedöms.prestationer ettfaktiskaelevernasär attprocess
studieresultatinformationfarföräldrarderasocheleverna ombehov attav

tillbegränsassjälvfallet intefiirskolaninformation en-Den gersomm.m.
denhiirkompletterartillfällen. Betygenrelativtvidbetygbart gessom

till eleverna.informationenkontinuerliga
förkunskaperdedokumenteraelev kan somviktigtocksaDet attär en
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behövs för fortsatta studier högre utbildningsnivaer. Lika viktig dennaiirpa
funktion för de elever süker arbete efter skolan och för deras arbetsgi-som

litt omdöme visar vilken kunskapsniva eleven underlättarvare. som uppnatt
ivergangen skolafran till arbetsliv och innebär fördelar för bade ungdo-

och airbetslivet.marna
Man lvör inte heller bortse fran betygens betydelse positiv stimulanssom

lör eleverna skolarbetet.i Samtidigt bor betygen i perspektivet attses av
astadkomma respekt för skolan och skolarbetet och diinned kunna med-
verka till liiroplzinernas mal social fostranatt uppfylls. Detta innebärom att
eleverna förbereds för de krav gäller i vuxenlivet inte minst arbets-som
platserna och i samhallet i övrigt. Bade bland elever och föräldrar finns det
ocksa i grunden positiv inställning till form betyg.en nagon av
Jag har nyligen i propositionen 1991191118 för skolan lagtansvaretom

fram förslag till mal- och resultatorienterzid styrning skolan. Deten ny ärav
nödvändigt betygsfritgornzi iatt sätts detta sammanhang. Betygsfrågorna
direkt knutnaär till läroplanerna och kursplanemzi. len skola mäl-styrssom

och resultatorienterzit måste Iiiroplanernzi utformas annorlunda iän skolaen
regler och föreskrifter. Ettstyrs betygssystem fär intesom mer utfor-av vara

så det motverkar de miil för undervisningenmat att ställs i läropla-som upp
och kursplaner.ner

Betygsformer

IfWulirtl helige

Nuvarande relativa betygssystem denmed femgratliga betygsskalatt inför-
des under sextiotalet. Systemet utformades framst for betygen skulleatt
kunna ;invåintlais för urval till fortsatt utbildning. För grundskolan gäller att
betyget skall normalbetyg och betygentre fyratva och skallvara att vara
vanligare betygen ochim fem. I gynmzisieskolam skall betygenett spridas en-
ligt viss fördelningprocentuell de olikapa betygsstegen. Dennaen fördel-
ning avseddiir galla för hela landetatt Niva och spridning isamunantaiget.
enskilda skolor och klasser skall grundval;ivgoras hur bedömerav man
elevgruppeirs förhallzintle till motsvarande elever i hela lamdet. Den relativa
betygsiittningen innebär det inte finns definieradenitgraiatt krav for de olika
betygsstegen. Ett visst betyg endast elevens niva i relation till övrigaanger
elever i landet.

l gymnasiekurser i komvux betyg i femgratlig skala. där högsta be-ges en
fem. Nilgonür given för olikatyget betygsgrader finns inte.procentsats

Som hjälpmedel vid betygsåittningen tillhandahaller skolöverstyrelsen
standardpritv för grundskolan och centrala för gymnasieskolan ochprov
komvux i vissa Dessa skallâimnen. inte i första hand betygen föravgöra den
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iniva for-klassensbedomafor låirziretthjåili attenskilde eleven utan envara
Även fataliendast iimnenett avsesklasser.andrahallande till proven gesom

kun-illmiinnziklassensuppfattningi andra ämnen omlärarede aven enge
praktisk-este-ochorienteringsiintnenl iimnesgrupperskapsniva. somstora

provinslrument.centralasaknasyrkesáimnenochtiska ämnen
förtydligaaitgiirtlei förvidtagittillfiillen attvid olikaharrstyrelsenSkolöve

rader dockzitgáirderdessaTrotsbetygssystentet.relativadetforreglerna
och for-bland eleversiirskilthall.oklarhet mangautbreddfortfarande paen
betygenrelativalerelativa betygssystemet.dettolkningenåildrar. avom

vil-emellan.elevernatwh tavlankonkurrensgrund förskapathar ocksa en
ochsolidaritetgrundläggande synsiitt sam-liirtuplanens omstriderket mot

läroplanensverkaraktivtintebetygenrelativadeinnebärDettaverkan. att
för alla elever.färdigheterochkunskapergodaanda om

iwlfIfFllüftltL bclyg

vad visstinteförkritiserats ettvetoftaharbetygen attrelativaDe man
Mal-kunskapsnivzl.definieradintedetdvs.innebär. motsvararbetyg enatt

kunskapervissadefinitionsntáissigt motsvaraskall däremotrelaterade betyg
behörighetförgäller kravendetbadeviktigt närDettafärdigheter. iiroch
nuvarandeMedarbetslivet.inomfordringarnaoch förstudierfortsattatill

ntalrelziteritdEnnivamiissigt.definierasintebetygskravenkanbetygssystem
uppnåttde eleverinnebärakunnadäremot att enskulle sombetygsättning

betygssysterttmalrelaterattbetyg. Avkunskapsnivå visstfar ettettangiven
viktig ltiir-Särskilt iirställastydliga kravgränsersaledes masteföljer upp.att

godkänt.vad kanförgränsdefinitionen somvid ansessomenav

utgångspunkterNågra principiella

I ställetavskaffas.skallbetygenrelativadefranutgabörBeredningen att
gymnasieskolanihögstadium.grundskolansbetygandrafinnasbör det pa

riktad till elevernabekräftelseskolansskallBetygenoch i komvux. vara ---
vadtill läro-förhållandeibedömsstudieresultatocharbeteelevenshurpa

funk-haskall såledesBetygenföreskriver.kursplanerna merochplanerna
urvalsinstrumentför eleven utgöraerfarenheter âinaterfiáringtionen avav

studier.för fortsatta
till giveneleverna nartilllederi skolanarbetet attviktigt upp enDet iir att
fordrasFör dettafåirdigheter. attochkunskaperi formkompetensniira av

tillförhåller sigfärdigheterochkunskaperelevernashurbedömerläraren
tillrelateras sa-skallfran betygenbörBeredningen utgauppställda mal. att

malrelateradformfinnsi komvuxgrundskolekurserdana mal. l avennu
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betytgsiittitiitg. Beredningen borta del erfarenheterna hur detta betygs-av av
fungerar.system

Beredningen bor vidare zinvâintlaide resultat den tidigare niintttdzisom ex-
kommit fram tillpertgruppen viktigt underlag för sitt arbete.illsont

Beredningen bör ocksa belysa vilka krav den styrningen skolansitya av
arbete vad läroplaner och kursplaner ställer betygssystentet.avser Bered-pa
ningen bör härvid beakta arbetet med fram riktlinjer föratt ta liirinwlzinerna
och kurspiaiternzi inom utbildniitgsdepartemeittetsom nu pagar och be-som
riikitas slutliirzis vid arskiftct l9909l. Beredningen läör ocksa del erfa-ta av
renheterna fran försöksverkszinthcteit med de treariga vrkesliitjerna detnär
galler zinvamliiiiigeii kompetensbcvis for elevernasav mataatt prestationer
och inhiinttzitle kunskaper.

Beredningen ltör franutga behovet flergradig betygsskalzt i huvud-av en
sak i enlighet med vad galler i lagens betygssystem. Beredningensom bör i
det sammanhanget fran Iiklormigutga betygsskalaiatt bör tillämpatsen för
samtliga áimiteit och kurser i vilka betyg skall i de olika skolformerna.ges

Urval till fortsatta studier

Ihrgvii.v jüirriirluiIiøl

.lämförbarheten hos de nuvarande relativa betygen upprätthålls bl. meda.
hjälp de centrala l betygssystemav proven. ett är relaterat till mål mästesom
denna jämförbarhet i princip upprâitthallzis mál- och krutbeskriv-genom
ningar såär tydliga de lärarensom att tillfredsställande underlagett förger

vadavgöra krävsatt för de olika betygsvärdenznAvensom med sådanen
styrning kan dock betygens användbarhet vid urval till fortsatta studier ifrå-
gasättas.

Intagthree Itll g]lllllilsit.tlullll

Behovet urval vid intagningen till gymnasieskolanav har under senare ar
minskat väsentligt utökningeit zintalet utbildningsislatser.genom Försla-a

i lWtlH 18gen för skolan innebärprop. bl.om ;ntsvairet gymnasiesko-atta.
lans Llimensionerittg inte låiitgre skall beståimmas statliga beslut. Kom-genom

blir skyldiga erbjudamunerna sina ungdomaratt gymnasieutltildtting. Jag
förutser ytterligare minskatett behov urvalsförfaramle. Trots detta kanav
det även i framtiden komma finnas vissaatt studievägar i gymnasieskolan
där urval mellan de sökandeett ske vid intriiilet studie-vägenmaste pa och

vid eventuellt ellerettsenare variantvzil.gren-
Beredningen bör analysera konsekvenserna lmrttagzutde betygenettav av
urvalsgrund vid intagningen tillsom gymnasieskolan. Det diirvidiir våisent-
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Bered-tarvalssituzatiiaaa.isökandedeskiljaandrafinna satt atligt enattatt
be-ainviiaadaaiaagskekunnaskulleurvalhurtill utanförslag avbörningen ge

urvals-kompletterandetillförslagdetbeaktaiwksabörBeredningentyg.
avgivit.harnyligenskolöverstyrelsengrunder som

försöksverksaaaa-inomerfarenheternaanalyseravidareBeredningen bör
giadkåiaatlaaantaletanvändningenyrkeslinjernatreårigaaned de avheten av

sa-och övervägastudievâigarniainomurvaletförgrund om enmoduler som
gyanaaasieskaalaaaa.framtidadengenerellt ianvändasmodell bördan

tidigaretillhänsynintefari komvuxtill kursersökande tasurvalVid av
före-utbildningenbehovhar störstskall denurvaletVid gesbetyg. avsom

utbildning beak-tidigarekortsökande harförbehovetBI. skallträde. soma.
sig ibefinnerhandikappad ellersökande ärför enliksom behovet somtas.
deterfarenheternautnyttjabörBeredningensituation. av sys-socialt utsatt

till konavux.urvalvidtillämpastem som

högskolantillAntagningen

tillhögskolan. Urvaletgalla itilltråidesreglerbörjar attDen juli l99ll nya
dels resultatetdels betyg.grundvalskekommerutbildningslinjer att avpa
möjligheter tillinedgivitregeringenlinjer harvissaTillhögskoleprovet.

frista-till debetyg. antagningenVidurvalskriterier iinandraanvändandet av
arbetslivserfarenhethögsktaleprtav.skall betyg.högskolaniende kurserna

beaktas.m.m.
redankraft hariskall trädaantagningsreglerändradedeGenom som nu

föränd-betydelse. Enminskat iavsevärturvalsinstrumentrollbetygens som
ökade kravinnebärakanjag härriktningi den angettbetygssystemetring av

urvalsmetiader.andraochhögskoleprovetanvändningenpå av
ianviindniaagvidgadbetydelsevilkenuppmärksammaBeredningen bör en
för behö-gymnasieskolan. Reglernaiarbetetskulle förhögskoleprovetav

förutsiittraingaar.till desedanfarstudiertill högreurvalochrighet anpassas
skolfornaer.underliggandeibetygssystenaetavsom ges

sautbildningsministern.med smartsamrattfragai dennaJag har senare
högskoleâina-ochuniversitets-hanhar klarnat attförutsättningarna geavser

gâil-detnärUHÄ konsekvensernabedömasamlat t.ex.uppdragibetet att
utform-iförändringarderegelâindringzar ochbehoveteventuelladetlet av

administrativadebehövakan göras samthögskoleprovet nyaningen somav
högskolan.tillantagningenföraktuellablikanrutiner som

arbeteberedningensförRamar

organisationer.ochmyndigheterberördamedsamrådaskallBeredningen
ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerberedningenFör
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inriktningsärskilda utredare dir. 19845 angående utredningsförslagens
utgångenkonsekvenser. junioch Beredningens arbete skall avslutas före av

månad 1991.

Hemställan

Med hänvisning till anfört hemställer jag regeringen be-vad jag attovan
myndigar det statsråd föredra skolatill uppgift ärendenhar attsom om

kommit-åtta omfattadtillkalla beredning med högst ledamöteratt aven -
itéförordningen betygssystemmed uppdrag förslag till ett nyttatt ge-

kommunala vuxenutbildningen,grundskolan. gymnasieskolan och den
ledamöterna ordförande.att utse att varaen av

biträde åt be-besluta ochsakkunniga. sekreterare annatatt experter,om
redningen.
Vidare beslutar kostnaderna skall belastahemställer jag regeringenatt att

Utredningarattonde huvudtitelns anslag m. m.

Beslut

Regeringen föredragandens överväganden och bifalleransluter sig till
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL

1990Stockholm
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Dir. 199153

Tilläggsdirektiv till beredningen U 199007 för att ge
förslag till betygssystem iett grundskolan,nytt gym-
nasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
dir. 199062.

Dir 199153

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-20.

Statsrådet Persson anför.

Mitt förslag

Regeringen har betygsberedningen till parlamentarisk referens-utsett
till kommittén för Mål riktlinjeroch för barnomsorgen och detgrupp m.m.

offentliga skolväsendet dir. 19919. föreslårJag betygsberedningensattnu
arbete med förslag till betygssystem samordnas tidsmässigt med läro-nytt
planskommittens arbete.

Bakgrund

Mot bakgrund betygsberedningen i sitt arbete föreslåmedattav att ett
målrelaterat betygssystem skall utgå frånnytt läroplanema, bör betygsfrå-
få helhetslösning med utgångspunkt från läroplanskommittensgorna en

ställningstaganden vad gäller läroplanernas målformule-kunskapssyn och
ringar riktlinjer och modeller för kursplanerna.samt
Regeringen har i departementsprotokoll den 5 juni 1991 betygsbe-utsett

redningens ledamöter till referensgrupp för läroplanskommittén. Läroplans-
kommitténs ställningstaganden vad gäller kunskapssyn, målformu-generella
leringar riktlinjer och modeller för kursplaner kan så bli under-samt sätt
lag för betygsberedningens förslag.
Uppdraget parlamentarisk referensgrupp till läroplanskommitténsom ger
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sålunda utgångspunkter för betygsberedningenssuccessivt och underlag ar-
bete föreslå målrelaterat bctygssystem. därförmed uppdraget Det äratt ett

för betygsberedningenslämpligt den tidigare tidsgränsen uppdragatt satta
såändras beredningen i takt med framskridandet Iäroplanskommitténsatt av

arbete förslag tillskall kunna betygssystem.ett nyttge

Hemställan

betygsberedningenJag hemställer regeringen tilläggsdirektiv till iatt ger
enlighet anfört.med vad jag

Beslut

föredragandens överväganden och bifallerRegeringen ansluter sig till
hans hemställan.

REGERINGSKANSLETS
CENTRALSETOFF
1991Slodthoin
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Dir. 1991104

Tilläggsdirektiv till beredningen U 199007 för att ge
förslag till betygssystem iett grundskolan,nytt gym-
nasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
dir. 199062

Dir. 1991104

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-05

Statsrådet Ask anför.

Mitt forslag

Huvudinriktningen för betygsberedningen ligger fast det nuvarande re-
lativa betygssystemet skall avskaffas målrelateradeoch med betyg.ersättas
Jag föreslår betygsberedningens så utgångs-direktiv ändrasatt attnu en
punkt skall betyg skall tidigare och i flera i dag.att Betygänstegvara ges

ocksåskall kunna kompletteras i efterhand.

Bakgrund

Den betygsberedning arbetar har haft inriktningen detsom attnu nuva-
rande relativa betygssystemet skall avskaffas och med betyg be-ersättas som
dömer elevens arbete och studieresultat förhållande mål.i till uppställda
Denna huvudinriktning skall bestå.

Några utgångspunkterprincipiella

Det angeläget målrelateratär kunskaps- och betygssystemett framatt tas
i samarbetenära med läroplanskommittén. Jag kommer inom kort före-att
slå direktiv för läroplanskommittén. Om beredningen kan lägga för-nya ett
slag innan läroplansarbetet slutfört skall detär göras.
Beredningen bör för sitt arbete utgångspunktha de kursplanerattsom nya

under utarbetandeär kommer innehålla definitionertydliga vilkasom att av
kunskapsnivåer uppnå.eleverna skall
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199062 bör beredningendirektiv dir. utar-nuvarandeMed ändring av
skallhur ofta betygförslag till ochnärbeta ges.

gången höstter-får för förstabetygelevernanuvarande ordningEnligt
utgå från skallbetygBeredningen börårskurs grundskolan.8 i attminen i nu

detberedningen näröverväganden göri dag. Sammatidigare än somges
grundläg-beträffande dendelarskall i relevanta görasgrundskolangäller

vuxenutbildningen.gande
skallskolväsendetoffentligadetskall iofta betyggäller hurNär det ges
före-börbetygutfärdaskyldighetden minstaberedningen utarbeta att som
börtillfällen. Därutövervid vissabetygalla eleverförskrivas garanteraatt

andraellerutfärda betygkunnaskallskolanden enskildaövervägas om
tillfällen.vid ytterligareskriftliga omdömen

Även två-skala.femgradigfår inärvarande betygförSvenska elever en
Enoch komvux.gymnasieskolanibetygsskala förekommergradig genom-

frånalltvisarOECD-länderantaligång betygsskalor attaktuella ett enav
analy-Beredningen bör60 används.skala 0tillskalafyragradig upp en -

Eninriktat betygssystem.kvalitativtnivåermånga behövs ihur ettsomsera
därvidfem bör övervägas.dagensfleromfattar änbetygsskala stegsom

och där-betygsättningenprinciper förförslag tilllämnaBeredningen bör
ochskolformerolikaprinciper iskildahafinns skäldetvid analysera attom

vilka for-uppmärksamma isärskiltBeredningen börkomvux.i olika delar av
förutsättningar.individuellatill eleversskallhänsyn tasmer

finnsdetfinnas skäldet övervägafråga gymnasieskolan kan attI omom
betygsatt.blirspecialarbetetbehov attav

Bered-efterhand.ikompletterasavgångsbetyg skall kunnaSlutbetyg och
betygskompletteringsådanför hurtill formernaförslagutarbetaningen bör

ske.skall kunna
Medveteti skolan.uppförandeordning ochinte betyg i1970Sedan sätts

sin betygsätt-sådana omdömen imånga indock lärareomedveteteller väger
ieller omdömennågon form betyginföraförFörutsättningarnaning. att av

beredningen.uppförande belysasbörellerordning av
fortbildnings-ochinformations-vilkaskall vidareBeredningen överväga

hur under-reformengenomförandekan behövas vid samtinsatser ett avsom
lärarutbildning-inomutformningbetygsättning ochivisning prov m.m.av

förmågatillmåste tilltro lärarnasbyggaBetygsättningbör utformas.arna
enskildes prestationer.denvärderaatt

Hemställan

hemställerJag
medbetygsberedningen i enlighettilltilläggsdirektivregeringenatt ger
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vad jag anförthar samt
statsråd föredrahar till uppgiftregeringen bemyndigar det attatt som

bestårså beredningenledamöterärenden skola tillkalla ytterligare attattom
högst tio ledamöter.av

Beslut

och bifallerföredragandens övervägandensig tillRegeringen ansluter
hennes hemställan.

REGERINGSKÅNSUETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1991
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Kommittédirektiv
353%
E

1991117Dir.

läroplanskommitténdirektiv tillNya

1991117Dir.

191991 12regeringssammanträdevidBeslut --

Statsrådet anför.Ask

Mitt förslag

till-lároplanskommittén,19912,kommitté Uföreslår den somJag att
och detmål riktlinjer för barnomsorgenochtillförslaglämnaförkallats att

sammansättning. Upp-delvisfår ochdirektivskolväsendet,offentliga nynya
kurspla-ochtimplanläroplan,omfattadirektivenenligt deskalldraget nya

kommunalaoch dengymnasieskolanförläroplangrundskolanför samtner
mål och riktlin-sålunda inte längreomfattarUppdragetvuxenutbildningen.
statsrådetsamrått Bengtmedfråga jagharI dennaför barnomsorgen.jer

Westerberg.

utgångspunkterskalformerFör alla gemensamma

beslutadedenarbeteläroplanskommitténs ärUtgångspunkten för an-
såmålen formulerasDenna förutsätter attskolan.för attsvarsfördelningen

målen.förhållande Utvärde-tillvärderas ikanundervisningenresultatet av
kommunnivå de enskildaoch isåväl riks-ringar skall genomföras som

skolorna.
precise-de kanskall utformasi läroplanerna attMålen riktlinjernaoch

undervis-dels ikursplaner,lokalanationella ochikonkretiseras delsochras
i skolan.personalenningsmål professionelladenav

så omfångetmål uttrycksriktlinjerochläroplanernas attviktigtDet är att
användbara instru-sådant blirdepå begränsas sättdokumenten attett

kommit-börutvärderingenunderlättaFörskolans intressenter.för attment
ansvarområdena för dessa.tydliggörasärskilttén

stå medsamklangskall imål riktlinjer i läroplanernaochtillFörslagen
förhållan-styrprinciperna. Detdeenlighet mediändratsskollagen, nyasom

vuxenutbild-kommunaladengymnasieskolan ochgrundskolan,det att
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ningen skall läroplaner det ochgör möjligt nödvändigt i dessanu nya att
uttryck för samlad elevers kontinuerliga kunskapsutveckling.ge en syn
Principen kontinuerlig utveckling skall gälla elevernas infly-ävenom en

tande i skolan. Tendensen elevernas inflytande undervisningen mins-att
kar i takt ålder,med måstestigande brytas. Skolans för barnattansvar ge
och ungdomar förberedelse för rollen samhällsmedborgare och fören som

individensstärka självkänsla självständighetatt och bör komma till uttryck
bl.a. eleverna åldermed stigandeatt uppmuntras attgenom ta ett eget per-
sonligt för sin inlärning och sitt arbete i skolan.ansvar
Vid måsteall utbildning hänsyn till varje elevs särskilda förutsättningartas

och behov. Varje elev har likvärdigtill utbildning.rätt Därav följer atten
vissa elever har behov stöd andra.änav mera

Läroplanerna innehållaskall vissa grundläggande riktlinjer alla läraresom
är skyldiga följa. Hit hör bl.a. saklighet och allsidighet iatt undervisningen
och förrespekt och hänsyn till elevernas personliga integritet och olika per-
sonliga förutsättningar. Skolans verksamhet inte värde-och skall inteär vara
ringsmässigt neutral. Den liksombör tidigare bygga etiska så-de normer,

människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet medsom svaga
och respekt för enskildaden människansutsatta, och integritetsärart och
allas lika värde, vilka kristen etik och västerländsk humanism hargenom en

vårtdjup förankring i land. Detta värderingar flestaär de människor isom
utifrånSverige, utgångspunkterolika och kulturell bakgrund, kan accep-

Det är angeläget skolan såvälpräglas dessavärden innehållsmäs-tera. att av
sigt vad gäller arbetsmetoder och utbildningen bidrar till stärkaattsom att
förmågan etiska ställningstaganden.göraatt
Undervisningen utgå frånskall det svenska samhället skall präglasatt av

tolerans och öppenhet och människor från skilda livsåskåd-kulturer ochatt
ningar kunnaskall leva sida sida ivid god samverkan.
Skolans huvuduppgift elevernaär goda kunskaper och färdigheter.att ge

Det hör till skolansäven uppgift bidra till elevernas sociala och emotio-att
nella utveckling. Denna uppgift emellertidär det gäller barnnär och ungdo-

delat mellan hemmenär och skolanett och där hemmenmar ansvar som
har huvudansvaret. Föräldrarna har självfallet föräven stödja sinaattansvar

skolgång.barns Samarbetet mellan skolan utgåhemmen bör frånoch det
intresset skapa goda uppväxtbetingelser för barnenattgemensamma men

också från den naturliga fördelning åhuvudansvaret för sidan kun-av ena
skaps- och färdighetsutvecklingen åoch den andra sidan den personliga fost-

omvårdnaden.och Föräldrars inflytande skolgång,elevensöver framförran
årskurserna,allt i lägrede därför viktig. Skolan skallär eftersträva stimu-att

lera hemmen aktiva ställningstagandengöra och valatt det gäller elever-när
utbildning.nas

Lâroplanskommittén skall utgå fråni sitt arbete erfarenheter gäl-av nu
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frånlande läroplaner och resultat forskning, utvecklingsarbete och utvär-av
deringar, liksom de krav Sverige och i isamhällsutvecklingen i världensom
övrigt ställer.
Det ökande internationella särskilt inom detsamarbetet Europa gör--

språknödvändigt förstärka ochskolans undervisning i moderna detatt om
europeiska ikulturarvet. Skolan verkar värld där kun-gemensamma en

skaps- och infonnationsmassan förändras snabbt. ställer högaDetta krav
skolans flexibilitet ocksåoch variation. Men det kräver vikt läggsstörreatt

språkvid kunskaper såsombeständiga tiden i ochär matematiköversom - -
byggerde kunskaper elevens identitet i hembygden, detsamt som upp egen

språketsvenska dåoch kulturarvet i vid mening. Jag bl.a. historia, lit-avser
frågor.musik och etiska Kunskaper det svenska kulturarvetteratur, om

måste framträdande fårplats i undervisningen. Perspektivet emel-en mer
Även frågan förståelse såvällertid inte och respekt försnävt. in-vara om

hemska minoriteters andra folks kulturarv skall undervis-som genomsyra
ningen.
Förändringar miljön ställer intei minst kommande generationer inför

svårbemästradeoch problem. Miljökunskap centralt kunskaps-ärstora ett
område inte bara skall behandlas inom de naturorienterande ämnena.som

måsteDe ekologiska aspekterna i utsträckning beaktas istörre undervis-
områdenningen inom andra för eleverna helhetssyn miljö-även att ge en

frågorna. frågor också måsteDessa etiska dimensionerrymmer som upp-
märksammas.
Vad sådana kunskapsområdenjag här innebär viktiga kul-angett att som

ingåinternationalisering, medier miljö skalloch i kursplanerna förturarv,
sådanflera En uppläggningämnen. kursplanerna hindrar självfallet inteav

samverkan mellan olika i undervisningenämnen i skolan.en
Den kunskapssyn skall ligga till grund för kommitténs skallarbetesom
påvila aktuell forskning inlärning, begreppsbildning En viktig ut-om osv.

gångspunkt sådanaalla elever skallär kunskaper de kan orienteraatt att
sig i komplex verklighet med mycket informationsflöde. Studie-ett storten

förmåganstudieteknik och och finnasöka kunskap blir allt vikti-attvana,
också sådanaEleverna skall kunskaper de kritiskt kan granskaattgare.

förhållandenfakta såoch olika de kan inse konsekvenserna olika alter-att av
nativa handlingsvägar eller beslut. De skall vidare gradvis utveckla sin för-
måga tänka reflektera problem och därmedöver lägga grundenatt att- -
för med ökande mognad, alltmer förhållningssätt.vetenskapligtett,

Några definitioner

Riksdagen har beslutat prop. 19909118, UbU rskr. 76 skolan skallatt
mål- och resultatstyrd. Detta förutsätter styrdokument för skolan,vara nya
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mål.utvärderingsbarainnehåller ochtydligavilka
förskolväsendet, dvsoffentligadetstyrdokumenten förgällandeDe nu

gymnasieskolan, kom-Särskolan,sameskolan,specialskolan,grundskolan,
utvecklingsstördapsykisktvuxenutbildning förvuxenutbildning,munal

tid-vid olikatillkommitharför invandrare,svenskundervisningenochvuxna
innehåll. Närmån definitioner ocholikai vissoch har typpunkter nyaav

eftersträvas.enhetlighet därvidlagskallutarbetasstyrdokument
deünitio-följandejaganvänderutgångspunkt kommitténs arbeteförSom

ner.
offentligaför detbestämmelsernainnehåller grundläggandedeSkollagen
Skolla-skolan.förandra styrdokumentöverordnad allaochskolväsendet är

riksdagen.antasgen av
utbild-mål förriktlinjerinnehålla ochÖvergripandeskallLäraplanema

överordnadeskollagen ochunderordnadei Läroplanerna ärlandet.ningen
utbildninggymnasialvuxenutbildning ochprogrammålen för grundläggande

fastställasskallLäroplanernasamtliga skolformer.ikursplanerna avsamt
riktarLäroplanernaunderställts riksdagen.riktlinjerenligtregeringen som

såfår utformasintepersonalen i skolanpedagogiskatill densig främst men
blir otydligt.ansvarsförhållandet styrelse och lärarnamellan skolansatt

vuxenulbildningsför-gymnasieförordningen ochGrundskoleförordningert,
principerregeringen enligtläroplanernai likhet medfastställsordningen av

underställts riksdagen.som
inommål nationellah-øgnzmmâl, och defördvs ettvart programmenav

faststäl-vuxenutbildning. skallgrundläggandeutbildning förgymnasial samt
överord-ochProgrammålen underordnade läroplanenärregeringen.las av

nade kursplanerna.
elevernamålen färdigheterför de kunskaper ochKursplanema somanger

de centralabl.a.skalluppnå Kursplanernai enskildaskall de ämnena. ange
olika kurs-finns skäl hal de fall detskall behärska.elevernabegrepp attsom

gymnasialimatematik inom olikainnehåll inom ut-ämne,ett t.ex. program
inomflera kursplaner ämne.finnasbildning, kan det ett

fastställasskallunderordnade läroplanerna,Kursplanerna, är re-avsom
grundskolan och kärnämnenaifråga inomobligatoriska ämnengeringen om

utbildning. lgymnasialoch inom öv-vuxenutbildninggrundläggandeinom
lokala obli-kursertillval idenSkolverket. Kursplaner förrigt fastställs de av

utbild-gymnasialinomoch kurserför lokalaskolangatoriska samt grenar
skallRegeringenför skolan.styrelsenoch fastställs dockutarbetasning av

lokala kursplaner.för arbetet medriktlinjerutfärda
reforme-för denregel riksdagen. DeTunplanema fastställs angersom av

våren minimi-vilken1991,riksdagen beslutadegymnasieskola,rade omsom
elevernaklocktimmar inomundervisning uttryckt i ämnetid resp. somav

således kom-få. ökastimplaner kangaranterade Dessaskall att genomvara
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fårmunala beslut. riktvärdenFör komvux timplanerna underskri-utgör som
das eller ovcrskridas. För timplanengrundskolan för närvarande ianges

återkommer fråganveckotinunzir. .lag Grundskolanunder avsnittet till om
timplanen denna skolform.lör

De dokument jag hittills statligatillhör det Denämnt styrsystemet.som
alltså bindande föreskrifter.är nationella härJag vill skolpla-även nämna

fastställsutarbetas och kommunen och enligt bestämmel-nen, som av som
innehållaskalli skollagen uppgift hur kommunens skolväsendeserna om

skall åtgärdergestaltas och utvecklas och de kommunen vidta forom avser
målenuppnå de nationella för lokala framgårskolan. arbetsplanerAv huratt

lärare och elever planerar undervisningen utifrån målskall läggas deatt upp
i skollagen, läroplanen, kursplanerna och den kommunala skol-angettssom

planen. För grundläggande vuxenutbildning och gymnasial utbildning till-
målenkommer för programmen.

Skolverket kommentarerkan med motiv och bakgrund till be-ut t.ex.ge
frånslut, information forskning frånexempel undervisningen i olikasamt

skolor. såledesKommentarerna inte del formellaär det styrsystemeten av
kan, påverkaskolorna finner dem värdefulla, utvecklingen sko-mcn om av

lan i positiv riktning.
l kommentarerna kan Skolverket skolorna underlag förslageller till in-ge

delning iclelkurseri månden detta framgåriimnen inte naturligen kurs-av av
planerna. Indelningen undervisningen i delkurser beslutas lokalt och till-av
hör i normalfallet lärarnas planering.
Skolverket kan i kommentarernaäven förslag till hur undervisningenge

kan läggas tematiskt inom kunskapsområden miljö, interna-t.ex.upp som
tionalisering ingåroch kulturarv, vilka i kursplanerna för flera ämnen.

Uppdraget

ljiroplartskommittén skall utarbeta förslag dels till läroplan för grundsko-
lan, dels till läroplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbild-
ningen. KtllllmllléfYSkltll vidare förslagutarbeta till timplan och kursplaner
for grundskolan.

målsättningenDen övergripande för kommitténs arbete skall strävanvara
utveckla Europas bästa skola. Denna höga ambitionsnivåatt skall karaktäri-

höjd kvalitet i utbildningen ställning för-ämnenasseras av en attgenom
stärks. Språkprogrammen skall förbättras i alla skolformer.

Kursplaner riktlinjer sådanaför såskall utformas det blir möjligtresp. att
målrelaileraidinfon betygssättningatt i skala omfattar femiinen som mer

Kommittén skall vad gäller grundskolan också ingåsteg. från betygssätt-att
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delskall i dennaKommittén närakommerning tidigare i dag.ske än sam-att
104.ochråda 199153dir. 199062,med betygsberedningen

Grundskolan

utgångspunkterutifrån redovisadeKommittén skall gemensammaovan
läroplan, tim-tillförslagutarbetaangivna synpunkteroch nedan särskilda

utgångspunkt för dettagrundskolan. En viktigplan och kursplaner för ar-
ocksåskalluppmärksamhetläroplan. Särskildbete självfallet gällandeår nu

så, motivflexibla Förslagen bör attriktas den skolstarten. presenterasmot
förändringar redovisas.för

sameskolan,förkursplanerFrågan mål ochriktlinjer, timplanerochom
ingårordning ochibehandlassårskolan kommerspecialskolan och att annan

finnasockså frågan det skallDärvid kommer ettdärför inte i uppdraget. om
beredas.skolanmåldokument obligatoriskaförflera deneller att

mål för verksam-riktlinjerinnehålla ochskallLäroplanen för grundskolan
deutformningenockså innehålla föranvisningarRiktlinjerna skallheten. av

formuleradärvidLäroplanskommittén skall även ut-lokala kursplanerna.
så närmandeverksamhetengångspunkterna för skolförheredandeden att ett

ochverksamhetenskolförberedandcmellan denlokalt i kommunerna
de kun-bakgrundviktigtsärskiltgrundskolan underlättas. Detta motär av

för lärande.förutsättningarpojkarsochi dag finns flickorsskaper som om
frågor samråda socialstyrelsen.medKommittén bör i dessa

funktionTimplanens konstruktion och

kommunvilkafunktion skall främstTimplanens att resurser enangevara
sektorsbi-införandetmåste Genomför undervisningen.minst ettavsätta av
resurstill-statligochtimplanerkopplingen mellandrag för skolväsendet har

inne-statsbidragssystemetalla skolformer. Det tidigaredelning upphört för
aktiviteter,En mängdundervisningstid för eleverna.bar garanteradingen

praktisk arbetslivsoriente-såsom hälsoundersökningar,studiedagar, prov,
lektionstid bortfallit.inneburitring o.dyl. har att

timplaner356rskr.16,prop.1990918S, UbUiksdagen beslutathar om
tid kommunerminstaprogram dengymnasieskolans olikafor somsom anger

Kommitténundervisning.varje lärarleddlandsting skall elevoch garantera
utgå från ellergrundskolantimplanen för mot-skall i sitt arbete med samma

formvilka inslagiskall därvidkonstruktion. Kommitténsvarande avange
Undervisningstideningå i minimitiden.skall angivnadent.ex. an-prov som

klocktimmar. Kommittén bör övervägaför gymnasieskolan i om nuva-ges
timplan det antalmedochstadieindelade kan ersättasrande övcrges t.ex.
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i grundskolan.lärarleddtimmar undervisning eleven skall garanteras
ingå i tim-skallKommitténs ställningstagande beträffande de ämnen som

iâmnesstrukturenredovisas analysplanen bör bakgrund ettmot av aven
förhållandena EG-inominternationellt perspektiv, bakgrundfrämst mot av
frånockså den nationellaerfarenheterna utvär-Iänderna. Det viktigtär att

utgå från garanteradbeaktas. sittderingen Kommittén bör i arbete att en
matematik,svenska,undervisningstid skall för följande ämnen eng-anges

biologi, fysik,samhällskunskap,elska, geografi, historia, religionskunskap,
konse-vidare belysaidrott Kommittén skallkemi, teknik, bild, och musik.

tillförsobligatoriskakvenserna vissa de nuvarande överämnenaavav om
personliga ellervalerbjudas inom elevernasde kan förämnen som ramen

väljer.den profilering enskilda skolaninom för denramen
aktiviteter,också tid för friahur denskall kommittén redovisal sitt förslag

utbildningens kvalitet.utnyttjas för stärkai bäst kandag finns, attsom
också överväganden he-redovisa sinakommitténI detta sammanhang bör

språk ställ-hemspråk och dessasoch svenska andraträffande ämnena som
relation till timplanen.ning i

frågan hur grundskolansuppmärksamhet skall riktasSärskild mot un-om
språkprogram flerstärkas. Attskall kunnadervisningen i svenska och Övriga

ocksåspråk Därvid skall övervä-viktigt.elever ytterligare mycketbör läsa är
språk ochinföras obligatorisktytterligare skall ämne ettettgas somom

denspråk modell motsvarandetillvalsämnetredje erbjudas eller om ensom
frånbördubbelt tillval föredra. Det även övervägasnuvarande med är att

språken ingå. isinaårskurs Kommittén bör Över-och de skallvilkenmed nya
årskurs lutgå från skall börja iundervisningen i engelskaväganden samtatt

B-språk i dag.erbjudas tidigareundervisning i skall kunna änöverväga om
ställningstaganden bl.a.kommittén sinaförslaget till timplan bör redovisal

B-språk obligatoriska för kommunernabeträffande vilka bör attvarasom
hemspråk skallexempelvis högfrekventavilken utsträckningerbjuda isamt

erbjudas alternativ.kunna som
undervisningstid för ele-Inom för timplanen skall viss avsättasramen en

sådantutgå frånpersonliga val. Kommittén skall därvid ut-att ettvernas
årskurser i de högreökandeskall finnas i samtliga med ett utrymmerymme

årskurserna.
också natio-inom denKommittén förslag detbör lämna utrymme somom

villskolannella timplanen ñnnas profilering den enskilda göra.bör för den
så profileringarhärvid timplanen flexibelEn börsträvan göra attatt avvara

den hittills förekommit musikklasser kanmedtyp t.ex. rymmas.som

149



SOU 1992 86
Bilaga 2

8

kommtrion funktionKursplanen och

fastställdskall nationelltgrundskolanVarje timplanen i hanämne en
kursplaneförslagKommittén skall första utarbeta färdigakursplan. i ett steg

kommit-matematik musik. För skallfor och övrigasvenska, ämnenämnena
såinnehåll. skall tydligahuvudsakligt Dessatén förslag tillutarbeta attvara

lmed övriga förslag.remissbehandlas kommitténsde kan tillsammans ett
förkursplancförslag övrigaskall kommittén utarbeta färdiga äm-andra steg

grundskolan.inen
mål- denresultatstyrd skolai ochKursplanernas roll är att ange cen-en

uppnåförståelse inomskallde färdigheter eleventrala kunskap och ettsamt
samtidigtlikvärdighetcntilloch därmed bidravisst ämne att garantera som

innehåll ochförutsättningar för och elevers beslutde skall lärares ar-omge
alltså elevernade centrala begreppKursplanerna skallbetssätt. somange

lära-skall De skall utformasi de färdigheter deinsikt ochska öva. att
undcrvisningsmål, urval inne-dennesställaarbete med att avegnaupprens

mognadökandehåll underlättas. l takt med elevernasoch val arbetssättav
undervis-inflytande uppställzindetökade kunskaper skall derasoch över av

ningsmål, innehåll och öka.urval val arbetssättav av
stadieindelade. Kommittén börkursplaner övervägaNuvarande är om

denna indelning kan överges.
således tydliggöraskall ordna, förklara ochKursplanerna ämncsett per-

såutformade de skaparunderlätta De skallspektiv för arbetet. attatt vara
skolannödvändig förden utveckling utbildningenför är attutrymme somav

ämnesövergri-ochkvalitet. Temastudierskall uppfylla högt ställda krav
skallskall kunna förekomma. Kursplanerna utvär-pande undervisning vara

både individuellt perspektiv. Kurspla-nationellt och idcringsbara i ett ett
kunskapsutvecklingutgångspunkt individensi den enskildaskall sintanerna

för underlätta betygssättningen.lärande bl.a. att
fråganockså olika intres-bör rikta uppmärksamhet hurKommittén mot

och sti-naturvetenskapligt eller humanistiskt, kan tillvaraett tast.ex.sen,
så på miss-möjligt grundskolantidigt skolan. Mycket lydermuleras i attsom

och ochmed tillvara utveckla det intresse för naturvetenskaplyckats att ta
ålder,teknik finns hos flickor.hos barn i tidig inte minstsom

Gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

målLåroplanskommittén skall läroplan, dvs. och riktlinjer,utarbeta en
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Jag har förför av-

återkomma frågan måltill regeringensikt i huruvida och rikt-att senare om
linjer vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda, skolor förför statens

skall ingåsvenskundervisning for invandrare läroplanen föroch i gym-vuxna
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nasieskolan och kommunal vuxenutbildning eller eller flerautgöra en sepa-
läroplaner.rata

målVid arbetet med och riktlinjer gymnasialför utbildning församt
grundläggande utgåvuxenutbildning frånskall kommittén riksdagens beslut
prop. 19909l85, UbU 16, rskr. 356 reformeringen dessa utbild-om av
ningar. Läroplanen såskall utformas övergången till kursutformadatt en
gymnasieskola underlättas.
Kommitténs uppdrag omfattar åldrarnainte kursplaner för ovanför

gmndskolan. Skolverket har i uppdrag utarbeta interimistiskaatt program-
mål och kursplaner, vilka förutsätts gälla i awaktan regeringens och riks-
dagens ställningstagande till de förslag till läroplaner läroplanskommit-som
tén utarbetat och regeringens beslut Frågankursplaner för grundskolan.om

uppdrag till Skolverket de interimistiska programmålenöver ochattom se
kursplanerna kommer aktualiseras anslutningi till regeringens förslag tillatt
riksdagen läroplan.om ny
Utbildningens kvalitet skall höjas. Detta skall vad de studieförbere-avser

dande utbildningarna måleninnebära såutformas studierna bliratt att en
lämplig förberedelse för förhållningssättdet vetenskapliga till kunskapmera

högrepräglar utbildning. Vad gäller de yrkesförberedande utbildning-som
målformuleringamaskall till det framtida yrkeslivets krav,arna anpassas

också förbereda för de krav högre utbildning ställer. [äroplans-men som
kommittén skall utveckla hur detta skall komma till uttryck i läroplanen. l
detta arbete skall kommittén samråda med dels företrädare för högskolan,
dels arbetsmarknadens parter.

Ett de krav föregåendei det läroplanerna förär grund-angetts attav som
skolan för gymnasieskolan och komvux skallsamt uttryck för samladge en

elevers kontinuerliga kunskapsutveckling skolan. Dettasyn görgenom
det möjligt undvika gymnasieskolans utformas repetitionatt att start som en

delar innehåll.grundskolans Denna princip, liksom förbättringarnaav av av
utbildningen i grundskolan, kommer bidra till höja den gymnasialaatt att
utbildningens kvalitet. Härigenom kan kunskapskraven höjas för tillträde

såvältill gymnasieskolan högskolan.som
Läroplanskommittén skall lämna förslag till hur undervisningen i mo-

språkderna kan ökat de studieförberedandeutrymme programmen
och hur undervisningen i svenska kan förstärkas alla iprogrammen gym-
nasial utbildning. Kommittén kan lämna förslagäven till andra kvalitetsför-
bättringar den gymnasiala utbildningen, får timplanckonsekvenscr.av som
Jag har i de för alla skolformer utgångspunkterna berörtgemensamma

frågan elevernas inflytande i skolan och de med ökande mognad börom att
personligtstörre för sin inlärning.uppmuntras att ta ett [Åroplans-ansvar

kommittén skall för gymnasieskolans del dettaöverväga bör komma tillom
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denågon form och skolan. Förmellan elevenuttryck i studiekontraktav
fårvarje studieplan.vuxenstuderande det elevnaturligtår än att egenenmer

för kommitténs arbeteRamar

kommittéersamtligagäller dels direktiv tillFör kommittén regeringens
angående inrikt-utredningsförslagenssärskilda utredare dir. 19845och

kommittéer ochdirektiv till sär-ning och konsekvenser, dels regeringens
angående utredningsverksam-EG-aspekter iskilda utredare beaktande av

dir. 198843.het
nationella utvärde-denKommittén skall del de erfarenheterta somav

ringen skolanav ger.
utgångspunkt beakta Sveriges inter-i sitt arbeteKommittén skall som en

åtaganden utbildningsområdet.nationella inom
berördasamråda och medskall skolhuvudmännenKommittén med myn-

organisationer och kommittéer.digheter, andra
läromedelsproducen-vid lämplig tidpunkt informeraKommittén skall

sitt arbete.terna om
så fram för-till regeringen kan läggaskall bedrivas kommitténArbetet att

mål gymnasieskolan och kommunalriktlinjer för grundskolan,slag till och
till kursplaner för svenska,vuxenutbildning och förslag timplan och matema-

innehåll timplaneni övrigajämte förslag huvudsakligttik och musik till
Fär-september 1992.för grundskolan den 1förekommande ämnen senast
30denkursplaneförslag beträffande de skalldiga presenteras senastsenare

december 1992.

Hemställan

regeringen delshänvisning jag har anfört hemställer jagMed till vad attnu
delsLäroplanskommittén,tidigare direktiven dir. 19919 förupphäver de

statsråd grund-uppgift föredra ärendenbemyndigar det har till att omsom
och vuxenutbildningskola, gymnasieskola

omfattad kommit-tillkalla kommitté fyra ledamötermed högstatt aven -
målförslag till och rikt-téförordningen 1976119 med uppdrag lämnaatt-

vuxenutbildningkommunallinjer grundskolan, gymnasieskolanför och
förslag till timplaner för grundskolan,och kursplanersamt

ledamöterna till ordförande,att utse en av
åt ochbiträde kommitténsekreterare ochbesluta experter, annatatt om

referensgrupper.att utse
kostnaderna skall belastajag regeringenVidare hemställer beslutar attatt

åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m. m.
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Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen

hemställan.hennes
Utbildningsdcpartcmcmel

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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Betygsberedningen 1992 86På SOUuppdrag av
3BilagaSundbladBo

ochordningibetygfrån seminariumRapport om
1992.maj3029 ochomdömeelleruppförande

Syfte

Betygsbered-uppdragseminariedagarnaSyftet med att avvar
i dagensfinnsproblemochmöjligheterdeningen inventera som

någonuppstå forminförandetvidkunnaskulleellerskola avsom
avsiktenuppförande;ordning ochi attomdömeellerbetyg varav
frågan.ibeslutinförunderlagbredaredärigenom ettettge

Bakgrund

tillbakgrundendeltagarnal förredogjordespresentationEfter av
två delar.skildadelvisinnehölluppdraget, som

Direktiven

står inte be-19701991104 Sedan sättsdir.tilläggsdirektivenI
omedvetetellerMedveteti skolan.uppförandeochi ordningtyg

sådana betygsättning.i sinmånga omdömenlärare indockväger
någon omdö-ellerbetygin formför föraFörutsättningarna att av

beredningen.bör belysasuppförandeochordningi avme
ellerönskemålet införande betygbelysaBakom ettatt om-av

skolvardag. Detsvenskaproblem i dagensexisterandefinnsdöme
finnsproblemensituationen,dominerandeinte dendockär men

åtgärdas. förutsätt-Ibland saknasgradvarierandeioch behöver
pedagogiskt arbetemeningsfulltgenomföraförningarna ettatt

förmår hanterainteellerenstaka eleverberoende att grupper
desig ikanmeningsfullt sätt. Det attyttraskolsituationen ett

intetill lektioner,i tidnågon kommaanledning tillinte attser
socialanågon respektera detförmår anledning tilleller attser

lärare,ellerkränker kamraterskolarbetet förutsätter, tra-samspel
vårt församhälleskränkerkamrater,kasserar re-normersvagare

genomföraanledning tillmänniskor, ingenför andra attspekt ser
så skolvardagenuttryckasålagda kan ävenuppgifter Det attosv.

Bergander,PeterAllard, psykolog,Birgitaseminariet1 iDeltagare var
EgilBetygsberedningen, Jo-iEliasson, sekreterarehögstadielärare, Siv

gymnasielä-Lewin,Ingridskolledare,professor, Lars Larsson,hansson,
högstadielä-Lundgren,mellanstadielärare, MargaretaLiljeqvist,Piarare,

ordförande.Sundblad,Borare,
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blir i det närmaste outhärdlig för alla inblandade Det kan SOU 1992parter. 86
i resultatansvarstermer så,uttryckas situationen i vissaatt fall är Bilaga 3
sådan det slöseri medatt personella och offentliga medelresurser
det innebär gårinte försvara.att

De krav kunskapsrelaterat betygssystem ställerett

Inriktningen i Betygsberedningens hittillsvarande arbete är ett
kunskapsrelaterat betygssystem, där bedömningen enbart baseras

elevens kunskaper i och förhållandeämnet och i till i för-om
väg redovisade kriterier. övergångOm till kunskapsrelate-etten

betygssystem beslutas,rat är det nödvändigt hållethelt ochatt
skilja alla dimensioner beteendekriterier såsomut flit, ambi-av
tion, arbetsförmåga, uppträdande, uppförande, uppmärksamhet,
samarbetsförmåga, ordning, disciplin, hyfs, artighet, ohörsamhet,

åsikterlydnad, så de inte vägs in iatt ämnesbetygen.osv., Dessa
krav bedöma och betygsättaatt enbart elevs kunskaper ochen
kompetens blottlägger lärares dilemma när det gäller problematis-
ka elever.

En grundtankarna med öppet och begripligtav att redovisa
kriterierna för bedömning då fåär det kanatt positiv pedago-en
gisk effekt i och med eleverna i vilkenatt riktningvet de bör
sträva och vad krävs dem. Elever har betydligt lättaresom av att
sträva djupinriktade förståelseinriktadeochmot strategier lä-om

tydligt pekar måldjupinriktadeutrare visa vad be-attgenom
dömningskriterierna Påpremierar. detta börsätt det att mot-
verka elever fastnar i ytinriktadeatt studiestrategier, eftersom det
framgår dessa inte är vårdaatt arbetsinsatsen.

Elever tonåreni början så långthar kommit i sin tankemâssiga
utveckling förhållade påkanatt sig konstruktivt sättett till dessa
öppet redovisade kriterier de problematiseraratt den kun-genom
skapsuppfattning åldersadekvatde ett sätt hittills byggt upp
t.ex. Guiness rekordbokatt utgör den högsta formen kun-av
skap. Den pedagogiska effekten kunskapsrelateratett betygs-av

ligger fråni eleversystem och medatt denna utvecklingsnivå kan
hantera denna raka kommunikation mellan lärare och elev; dess-

vill de bli behandladeutom unika individer, som vuxna.som
De elever påmisslyckas högstadiet och gymnasiet harsom of-

förståttinte vadtast krävdes förväntadeseller dem ochsom av
alltså inte givits möjlighet revidera sin uppfattningatt sig själ-om

vad kunskap är eller vad skolarbetet går på.va, om Idén ba-ut
kom kunskapsrelaterat betygssystemett bortser fråningalunda de
elever sociala, emotionella ocheller kulturellasom skälav riske-

slås i skolan, mångavilketatt ut befarar.rar Tvärtom är syftet att
tydligare lyfta fram skolans resultatansvar främst dessagentemot
elever. Elever slutar grundskolan eller gymnasieskolansom utan
tillräckliga kunskaper är inte problem kommer uppstå;ett attsom
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svår 1992 86SOUberoendeidag2. Procentandelen ärdet finns att enange
definitionsproblematik3, 3Bilagaantagligen lig-kompliceradmycket men

elevgrupp,Dennaoch tioden mellan ettprocent. somenger
benämnaenbart kommerkunskapsrelaterat betygssystem att

alltså selänge känt fenomensedantydligare sätt, är t.ex.ettett
livslångt lärande.1989114 Livlina förSOU
förhållande denna dettilljust iTill del detärstor upp-grupp

omdöme imed betyg ellerproblemenochbehovetlevda ettav
decenniernaUnder deuppförandeoch är störst.ordning senaste
för skolansenskilda angelägenhetervarithar dessa elever närmast

utifrån skiftandeproblem har lösts normsystempersonal. Dessa
insyn.och med ringa

både och inrikt-tilläggsdirektivenSammanfattningsvis kräver
problematik hi-denbetygkunskapsrelateradeningen attmot som

uppförande diskuteras.ochordningstoriskt benämns

Huvudfrågan

Är införa ord-Huvudfrågan nödvändigtinledningsvis det attvar
del elevers sätthanterauppförandebetyg föroch attnings- att en

förhålla förhindra lärare vägeroch förtill skolansig i och attatt
Eller bätt-ämnet är detkunskaper ielevensandra kriterier änin

bådeavstå från ord-omdömen Eller börmed skriftliga manre
omdömenochuppförandebetygochnings-

Frågor problematikenbakom

villvill eller intetill detorsakergrundantagandenVilka manom
eller omdömeuppförandebetygordnings- ochmedhantera ett

utgårlösningar förordarförslagen Dedöljer sig bakom man
grundantaganden.ifrån sådana oredovisaderedovisade eller

åpågående sidanvårt polarisering mellanlandVi har i enaen
beteendestörningar ochbeteende,förklaringarbiologiska osv. --

kulturella förklaring-ochellerå emotionellasociala,andra sidan
ståndpunkt intagit sedanläroplanernavarit denharDe senarear.

initierades.skolreformerna
oförmågan skall hän-biologisk följerBeskrivs att tamansom

något åt.något kan Maninte göraeleventill hos mansomsyn
tillhandikappförklaring berättigar extra resurser.somger en

får fall idagolyckliga2 fyller iidag 1or. Dessaär de eleverDet som
förså inte blirsnittet i klassenbalansera 5ornafunktionen attattav

rädduttryck Man skaironisktbland lärareDet finnshögt. ett vara om
förblibörbetygsättningens skullförinnebär delzor, vilketsina att

slutar.På inte ochgymnasiet tillkommer de1or. att uppger
lås-ochoutvecklad3 är visartydlig deEn symptometuppsomgrupp

illiteracy. AvenTheInternationellt talarskrivförm newman omga.
tal,eller absolutasåhär är de,det t.o.m.rocentsatseratt angersom

nitionsfrâgan.från komplicerade dedenbortser
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De sociala, emotionella ocheller kulturella förklaringarna kan SOU 1992 863an-
vändas sätt, kulturella skillnader betraktas Bilagat.ex. 3samma som en
förmildrande omständighet vid rättslig prövning eller eleven som
är närvarande inte deltar deti pedagogiska arbetet lämnasmen

störa sina kamrater sådanamed förklaringen han haratt sociala
problem.

Omedveten sociala och kulturella skillnader kan ock-om man
så hamna i aningslöst ägna sig uppfostra eleverna in iatt att
svenska medelklassvärderingar måttstockoch använda dessa som
för betyg eller omdömen.

Utifrån sociala, emotionella ocheller kulturella förklaringar
utgå ifrånkan dock även med hjälp de iattman man, av vuxna

skolan falloch i bästa i hemmet, kan skapa förutsättningar för en
Påförändring. idénsätt, med de pedagogiska effek-samma som

de kunskapsrelaterade betygen, kan förutsättningterna av en ges
få påverkatför såtänkandet eleven lär sigatt klara skol-att att av

situationen. Detta skulle kunna ske eleven behöver över-utan att
sin sociala eller kulturella tillhörighet eller elevge attgenom en

får hjälp med och lär sig hantera sin sociala eller emotionellaatt
såproblematik, vistelsen i skolan blir meningsfull. Dock berät-att

tigar detta sällan till sättextramera resurser samma som en
handikappförklaring gör.

I linje med de ställningstaganden till kunskap och lärande, som
eventuellt kommer göras bestämmer sig för kun-att ettom man
skapsrelaterat betygssystem, kan kunskapsrelaterat även iman se

fråga,denna givet det skulle bedömas iatt att ettman anser som
någotOU-betyg är människa lär sig. Dimensionernasom en

kunskap i och kunskap om skulle kunna bli aktuella även
här4.

Kunskap i såhanterar skolsituationen gårdet intet.ex. att ut
över eleven själv, vilket i sin gör elevens fungerasätttur att att

gårinte kamrateröver och lärare.ut
Kunskap inte vilka och spelregler gällervetom normer som

och kan därför inte hantera sin situation; eller tillämparvet, men
dem inte.

Följdfrågor

Följdfrågor tänker sig motsvarighet till ordnings-om ettman en
och uppförandebetyg

Vilka riskernaär införamed betyg i ordning och uppfö--k att
rande

Om det är nödvändigt dåhur skall kriterierna utt se
Utifrån vad skall de skapas-k
Hur skall bedömningen tilli
Vem eller vilka skall göra bedömningenvA-

4 Se kapitel 4 Iäraruppdraget SOU 199259samt rapporten . 158



Är 86SOU 1992uppförande lämpligaordning ochtermerna-k
Bilaga 3ordning ochNågra framträder bakomproblemkomplex som

klassrumssituationen ärträder in iuppförande när man
förhållande tillioch behovintressenIndividens gruppens- då-på psykisktberoendebehov,klassens ochintressen t.ex. en -

stöd iutåtagerande tonårings hjälp ochbehovkonditionlig av-
Lä-och lärarensförhållande behovövriga elevernastill de ansvar.

in ioch börpedagogiskt uppdragprimärt etthar ettraren
terapeutiskt.

åtgärd befinnereleverdisciplinärbetygBlir motett somen-
ochellersvår relationsproblemohanterligasituation,sig i t.ex.en

så betyg blirställethemmet det ii Kan att ettövergrepp envara
myndighe-från signal till övrigakanskolansignal enses somsom

ohållbarlivssituation ärelevenster att
reaktionerMånga sundaibland baraelevreaktioner är-

får lärare, änofta andraföljdproblemlärarageranden. Somokloka
reaktionerna.problemen,orsakatde emottasom

kolleger kränkerupptäckerför lärareProblemet attsom-
elever.

får be-med hjälpinte kränkasintegritet och rättElevers av-
kun-idag och ävenskulle kunna skedet sätttygssystemet som

uppförande.i ordning ochtidigare betygetmed detde ske
från vårtutgående ochsamhälles moraloch gränserRamar-

etik.kristenhumanism ochdvs.etik,
med omdömenöljdfrågor tänker sigF ett systemom man

Öppnar fall föroch i värstagodtycklighetomdömen för-
periodkänsligi mycketmänniskorkränkningar enungaav

med omdömeninte även typFörutsätter ett system samma-
betygsförfarande Vadredovisatöppet ettnormsystem somav

då skillnadenblir
hade be-några seminarietkänsliga problemde attDetta avvar
sökalösa dem allainteAmbitionenhandla. attutanatt angevar

beslutsunderlag.förvägriktning etten

kyrkohistoráskt perspektivEn

bakgrundsbe-följde efterinläggEgil JohanssonsProfessor som
påverka diskussionen.den fortsattakomskrivningen att

itill det ondauppfattningenpopuläradenMycket rotenomav
ordningbelastningennegativaochskolan denden gamla tunga av
allt förmoral till kyrkan. Iochknyts till kristenuppförandeoch

traditionen,den gamlasidadärvidliten hargrad aven annan
eller skrifter-samtalet, biktenidén det enskildanämligen bakom

förlåtelse, fått sin berätti-målet5 avlösningbekännelse ochmed
uppmärksamhet.gade

5 efter refor-under ochOrdet komord för bikten.gammalt svensktEtt
ändrad betydelse.mationen att en
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utgångspunkt förhörsjournalö skrifthå1len7 frånMed i tidig för SOU 1992 86en
Bygdeå på1600-talet fick kyrkans barnen alltsedan medel- Bilaga 3syn

åskådlig års ålder,tiden illustration. Vid 7-1214 urskillningensen
år8, det hävd barnen kunde skilja mellan ochantogs att ontav

slås samvetskval9.och fel och kunderätt de Därförgott, att av
åtta-nioårsåldernkunde 1600-taletbarnen under redan iännu

skriftemål,komma första sedermeratill sitt enskilt eller i grupp,
nattvardsgång.därmedoch till sin förstaäven

såledesOmskrivet i dagens kunde förseelse led-termer en som
på såde till samvetskval hanteras sätt fick bekänna sinatt man

förseelse auktoritetlü.i enskilt samtal med blev erbju-Manett en
förlåtelse sådant insågden sätt hur felat, dvs.ett att man man

någotlärt sig och blivit beredddet och tillgottgöra ställaattav
också förlåtelsen.rätta och därmed beredd ochIatt ta emotvar

med detta saken utagerad, världen och glömd. Som be-var ur en
förlåten åter-kräftelse det avslutat ochatt upptogsvar man

iupprättad gemenskapen och individen erbjöds liturgiski form
förlåtelsensocial aktivitet bekräftelse deltagan-en som genom

nattvardsgång.de i församlingens
gårHela moralen och etiken föra tillöver skolsituation.att en

någotelev gjortEn har dumt och ber tala med läraren. Föratt
läraren berättar han vad hänt. hjälperLäraren eleven redaattsom

vad fel sig förmaningar klander.eller Närut utansom var vare
eleven har för sig själv och insett vad fel är detrett ut som var
uppklarat. Eleven har avbördat sig problemet och kommit till in-

förlåten.sikt och blir därigenom Insikten styrkan beatt t.ex.ger
den varit ursäkt, lämna tillbaka det ellerutsatt togssom om som

eller skadan. Gottgörelsensätt gottgöra blirannat ettreparera
alltså förlåtelsen.resultat insikten, inte villkor för Somettav en

bekräftelse det är avslutat, nu talar vi inte detta,att mer om
går fikaroch elleräter, motsvarande. Att tillsammansätaman

påtagligeller fika idagär än symbolhandling för gemenskap.en
Några lärarna, har elever med syrisk ortodox kultur-av som

påtaladebakgrund, i detta sammanhang dessa elever initia-att tar
tiv till tala med läraren eller rektor fö-sätt inteatt ett som
rekommer i svensk kultur. Nu förstod de varför. dennaI kyrka är
närheten till samtalet och bikten levande.ännu

Utifrån moral och etik fanns det även reglerat hursamma en
förseelse eller konflikt mellan skulle hanteras. Det mestvuxna an-

6 Arkivbenämningen är katekisationslängd. ärTermen dock i det peda-
gogiska sammanhanget problematiskt katekisation under tio-att ettpga

år använts frågortal för benämna rabbelpedagogik, innötandeatt ett av
förståelse.och utansvar

7 hållJfr samlingsplats förlats, dvs antal därbyar prästen stannadeett
och höll örhören.
8 kyrkliga, latinska ärDen anni discretionistermen
9 kyrkliga, latinskaDen är doli.termen capax
10 Icke förblandas med auktoritär. En auktoritet kan positivatt vara

sätt föräldrar lärare ioch allmänhet är.samma som
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märkningsvärda den inte baserad bestraffning eller SOU 1992 86attvar var
någondet inte i grad förekom kroppsstraff. Den iställetatt Bilaga 3var

hela tiden inriktad tala till med ökadrätta grad socialtatt av
påtryck. Egil Johansson visade tydligthur denna princip i den ti-

diga kristna kyrkan kom till uttryck i Nya Testamentet, Matteus
förförståelsen181518. För inte skall läsningen helt felatt styra

påpekasbör församling kan betydaäven beslutande elleratt en
förståsvald församling, hedning stårbör i betydelsenatt en som

utanför eller ställer sig utanför den moraliska och etiska gemen-
skapen förståstullare bör församt att representantsom en en
ockupationsmaktll.

någon såOm din broder har gjort dig orätt, och ställ ho-
till i Lyssnar han dig har du vunnit tillbakanom svars enrum.

din dåbroder. Men han inte vill lyssna, med dig ellertaom en
två två vittnesmåltill, för eller skall varje sak Omavgöras.tre

på såhan vägrar lyssna dem, tala det för församlingen. Villom
intehan lyssna dåförsamlingen heller betrakta honom som en

hedning eller tullare.som en
sistaDet inteär utestängning eller bestraffningsteget utanen

nåranvisning till hur den fram till dialogsnarare en som en
förhållafortsättningsvis bör sig.

översätter förhållningsreglerdet till mellan människorman
på uppstårarbetsplats i situationer detnär motsättningar, skul-en

såde kunna formuleras här
Uppstår någonmotsättningar, behandlar dig orättvistt.ex. om

såeller det skadar dig eller ditt arbete, tillvägaattagerar
följande sätt

Be tala med arbetskamraten i det in-att enrum om som
träffat för försöka reda det. Lyckas ni reda det helaatt harut ut
du bättre arbetsrelation till den arbetskamraten tidigare.änen

Om honhan inte vill lyssna dig, ordna samtalett nytt
tvåmed eller till, med detnär hela inträffa-en personer som var
utifrån två,de, för vittnesmåldet är eller flera problemtre ett

skall skötas rättssâkerhetsmässigt.rent
Om honhan vägrar lyssna även dem, tillatt rapportera

arbetsplatsens demokratiskt valda församling ni haratt ett pro-
blem ni inte lyckats fårlösa själva. Detta tredje inte vid-stegsom

tvåförrän de första är prövade.tas
Om honhan inte heller vill lyssna till den valda församling-

så förhåll dig med försiktighet till eftersom hanhonen, personen,
delar dina och de övrigas arbetsplatsen värderingar och syn

på etik. Var lika försiktig tänkbar förrädare. Perso-motsom en
fråga fåri någondock inte dig eller utpekasnen av annan som

såförrädare, för det kan det honhanär har rått ochattvara som
du och de andra har fel.som

11 måsteVarje historisk utifrånläsas sin historiska sam-kontexttext
manhang för innebörden åtkomligskall kunna bli för idag.att oss
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86SOU 1992Diskussion
Bilaga 3

förlå-uppmärksammades i diskussionenframför alltDet varsom
återupprättelsen. för-grundläggande iSkillnadenochtelsen var

dagenshållande bestraffning prickning, ärtill och snararesom
normsystem.

traditionenfortsättningkan i sinDet tur ses som ensenare
och kroppsbe-späkningenmedeltiden medantiken ochalltsedan

1700-talet framväx-under 1600-talet ochstraffningar och med en
långt in i sko-stöd hus- och skolaganStraffrätt,ande gavsom

också radikaladentid försvagadesförsta tid. Underlans samma
skriftermåletsförlåtelsens funktionställning och alltmeroch

ikorrigerande inslag denmoraliserande ochlämnade föroch rum
för socialiseringinnebörden och formernafortsatta debatten om
spänning mellanoch yrkesliv. Dennaanpassning till samhälleoch

för bestraffning ochoch olikaupprättande samtaletdet system
vid seminariet.fortsatta diskussionenkorrigering präglade den

enighetuppstod ganskaden följande diskussionenI snart en
första handdiskuteras i betygmedel i allmänhetdeattom som -

utgår från samladebestraffning princip. Deneller omdöme som-
metod,bestraffningenpekade entydigterfarenheten att som

många negativa bieffekter.har alltförineffektiv,den ärutöver att
utdelasbestraffningen den kanmycket negativ sida ärEn attav

åtgärdernågra el-vidtas för utreda orsakerhelst attutan att som
straffet iVidare riskerarrelationen till eleven.förbättraler att

sociala gemenskapen,eleven denstället allt utestängaatt urmer
igång cirkel. stället förond Ii sin riskerar sättavilket atttur en

konstruktivt bear-samvetskval och sättför ettatt utrymmege
vårt samhälles moral ochsigför öka viljan lärabeta dessa att att

förstå motverkas denna moraliska be-tillämpa den,etik, och
greppsbildninglz.

utifrån erfa-och skolledarenlärarnadeltagandeDe egenvar
svårigheter finns i dagens skola.deväl medvetnarenhet somom

åtgär-behövt till drastiskaerfarenheter hahadeDe även att taav
värti samhällesgjort brotteleverder motgentemot gravasom

bestraff-Trots detta överensgällande attomvar mannormer.
negativ metod.ningen ineffektiv ochvar en

ochskapats bl.a. ämneslärarsystemetAnonymiteten avsom
tillincitament alla deskolor innebär centralt nästanettstora pro-

uppstår. elever sabo-undantagslöst har deNästanblem somsom
och vuxenrelationer. Attdet pedagogiska arbetetterar svaga

riskerarmetod eller instrument, änanvända att ute-mersomen
ocheller för-sociala gemenskapen ytterligareelever denstänga ur

måste valmöj-vuxenkontakterna, undvikas. Ieller försämrasvaga

på12 har studeratsbegreppsbildning hos barn och ungdomarMoralisk
ochnaturvetenskapli begreppsbildning hos barnliknande sätt som

82 BedömningBergling 1 Moralutveckling.Se Kurtungdomar. t.ex. av
ålder. utgår frånfrån Berglingrätt barn till Publica.och orätt vuxen

moralutvecklingsteori.Kohlbergs
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ligheten mellan etiska principer ville i stället välja metod SOU 1992 86man en
på förlåtelsenbygger princip. Bilaga 3som som

föreliggerDet behov förstärka relationerna mel-ett stort attav
lan de i skolan och eleverna i förebyggande syfte, delsettvuxna
beroende disciplinsvårighetermycket det kallasatt av som

barn och ungdomars behov uppmärksamhet, delsgenereras av av
påberoende sådet finns relation bygga är detatt attom en

betydligt lättare uppstår.hantera de problem socialEnatt som
relation kvalitetgod kan möjligheteräven större mötaattav ge

spårareleven innan situationen ur. Eller lärarna ut-som en av
tryckte det Hellre 30 i lugnsamtal och än enda i kris.ettro

påpekadeHon även rationellt, vad gäller effektiv arbetstid,att tar
det bort arbetstid lösa enda krissituation de 30änattmer en sam-
talen tillsammans. Oftast det dock inte, eftersomtog ser man

såkrissituationen är tvingande.
ställetI för bestraffning metod vill rekommenderasom man

införandet samtalet institution, inte minst i förebyggandeav som
syfte. Det regelbundna individuella elevsamtalet förekommer re-
dan i del skolor resultat enskilda lärares initiativ. Meden som av
förlåtelsen föreslåprincip vill skallväg kunnasom man en som

förutsättningar för bidraoch till elevernas moraliska be-attge
greppsbildning vidareutvecklas.

Det iär sammanhanget intressant konstatera den före-att att
slagna institutionen till delar överensstämmer vad gäller syftet
med det 1978 klassrådet.Normgruppen initierade Tyvärrav

såär det dock klassrådetdetta grundläggande syfte med fö-äratt
klassrådetkänt. Eftersom för ibland tynande tillvaro ochga en

oftast uppfattas metod i elevdemokratins tjänst, behöversom en
det klassrådetursprungliga syftet lyftas fram och förstärkas. I det-

sammanhang bör det dock klargöras vilket enskildata sätt det
från klassrådet. Klassrådet fårsamtalet skiljer sig inte blit.ex. en

då fårbestraffande tribunal; det effekt.motsatt

E levsamtal

kommerDet behövas klara och tydliga beskrivningaratt som an-
och principerna för samtalet, framför allt vad gällerger ramarna

fårdess förebyggande sida. förebrå-Det inte förekomma klander,
elser eller utskällningar i fas.denna hindrarDet inte välnäratt
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SOU 1992 86sammanhang tydligti andrarelationen uppbyggd lärarenär ett
ramar13. Bilaga 3ochmarkerar gränsersätt

nivå beskriva med vil-föredra konkretärDet att att ennog
frågeställning ochhur det fortsättssamtalet skall öppnas,ken

frågeställning trygghetsamtalet avslutas. Detmed vilken ger en
Ärbåda funktio-inriktningen, syftet,formen,för parter. ramen,

erfarenhet hos ele-praktiskoch användningen känd genomnen
sjuårsåldem,från och risken för miss-ökar trygghetenredanven

sådantskallSamtalet föraselevsamtalen minskar.bruk ettav
så finns fördeteleven känner sigsätt utrymme attattatt trygg

möjlighetanledning och hasamvetskval det finnskänna attom
förstärka tryggheten i samtalssi-ytterligarebearbeta dem. För att

Ävenochavtal mellan elev lärare.tuationen behövs slagsett
inte fram-till syftet och detbehöver kännahemmet attramen,

någotstår uppfostran ochskolan översätt tar ansva-som om
stårmåste samtalsinstitutionen i peda-klartheltDet attret. vara

sidan, eftersom hem-inte ställer hemmetgogikens tjänst och
förprimära sociala basen varje barn.denärmet
vilken hanhon vill föraha välja lärareEleven bör rätten att

dåviktigt i situation detinte minstsamtalet med. Detta är en
inte elevenkonflikt med lärare. Attakuta problemet är geenen

olyckliga omständigheter leda till maktöver-kan underden rätten
därpå omöjliggör kon-följande kränkningoch som engrepp en

sådana situationer kommer kravet stör-struktiv lösning. I att vara
hålla profes-vad gäller isär denden samtalande läraren attre

kol-och de privata intressena,sionella pedagogiska uppgiften t.ex.
bidra tilllegialitet. principerna elevensövergripandeDe att mo--

åsidosättasfår konflikt rela-lärarens iraliska utveckling inte av-
visar handledning.Exemplet behovettion till sina kollegor. av

och ungdomars moralutvecklingkunskap barnHär kan varaom
bör bemöta eleven.vid överväganden hurvärdestort manomav
olika stadiertill kan identifiera kanOm läraren känner att man

Bergling, 1982.vägledningdet ge
får vida-under elevsamtalen inte föraselevenDet sägs avsom

någonföräldrar eller Elevsamta-läraren, sig till annan.av varere
skapandetpedagogiskt syfte därlen har övergripande trygg-ett av

grundförutsättning. De angelägenhet mellan sko-ärhet är enen
för utveckling-eleven, vilken i sin förutsättninglan och ärtur en

vårtnågot för-självständighet integritet, samhälletoch somen av
svårt lä-Dimensionen fördes fram via dilemmautsätter. ett en av

gångtioåringen fick varje lära-befunnit i med stryksig somrarna

13 förutsättningvissa fall även gränssättningen förkanI att sam-vara en
stånd. tonårintill Ett barn eller be-talet skall kunna komma somen

funnit miljö där grämer be sigi inga eller sattsramar nneren
nivå semoralisk begreppsbildningKohlbergs lägsta Berg-knappt avg19 2. förutsättningarna finns denna individ ännuling, Trots haratt

sådansjuårings nivå. går det intesig till vanlig Med elevtagit enupp en
såeftersom begreppsbildningen kommitföra det avsedda samtalet,att

långt förstå innebörden avsiktenkan och med samtalet ochelevenatt av
dåligtkännaheller samvete.
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talat med föräldrarna. Som konsekvens detta problem SOU 1992 86ren en av
påkom denna skola fram till samtalet leder fram till Bilaga 3attman om

hemmet såberörs och behöver informeras,att det förstaär i hand
fåreleven uppdraget själv berätta för föräldrar.sina Detattsom
någonvisade sig föräldrarna ofta hörde sigatt till läraren,av av

framförallt eleven inte lyckats klargöra för föräldrarna vadom
hänt. Det är viktigt föräldrarna all möjlighet detattsom taattge

de i allmänhet bereddaär Grundintentionenatt ta.ansvar att
hjälpa eleven till bättre klara sin situation i skolanatt är bättreen
bas för samarbete med föräldrarna vidän användning bestraff-av
ning, eftersom bestraffningen kan försätta föräldrarna i situa-en
tion känna sig drabbade.attav

frånPrinciperna Matteus 181518 behöver översättas tilläven
skolvardagen som i vissa frånavseenden skiljer sig arbetslivet

klargörasoch för tonåreneleverna, för de i ska medvete-att vara
sitt nårOm läraren inte frameget stora tillt.ex.omna ansvar.

eleven, kan honhan låterkonsekvens eleven inteattsom en av
tala med sig, tvingas dra in andra och hemmet.även

översätter förhållningsreglerdetta till för skolan situa-iman
då uppstårtioner, det motsättningar, skulle de kunna formuleras

på följande sätt
Blir det någonproblem i skolan, behandlar digt.ex. orätt-om

vist eller skadar dig såeller ditt skolarbete, gör här
fåBe tala lärarenmed för hjälp medatt redaatt att ut

fåttdet. Om läraren någotdet duär gjort in-veta att dusom som
såborde kommergöra läraren vilja talate med dig.att

Om du och läraren inte klarar själva reda detatt ut som
hänt kommer läraren hjälp andra i skolan ocheller dinata för-av

ocksåäldrar, det kan du till. Om ni ska be dina föräldrarmen se
såhjälpa till kommer läraren först be digatt berätta för dinaatt

föräldrar.
ändå gårOm det inte reda problemet kommer lära-att ut

be rektorn ordna förmöte diskutera huratt alla skaett attren
hjälpa till lösa problemet eller hjälpa till medatt det hän-att som
de inte händer igen. Detta fårtredje inte vidtas förrän desteg
två första prövade.är

ändå förstårOm du inte det du gjort felär och detatt att
fårinte hända igen, kan det hända bestämmer inteduatt attman

får i skolan alls Om förståttunder tid. du visar duvara atten att
det fårdu gjort fel fåroch det inte hända igen du kommaattvar
tillbaka. En avstängning dockkan beslutas omedelbart duom
misshandlat någotkamrat plågateller sätt eller all-annaten
varligt skadat kamrat.en

Om problemet fortsätter nivå måsteförbi denna skolan inse
såproblemen är allvarliga gåroch inteatt de längrestora att att

14Detta förfarande läraren chansen via elevens reaktioner kän-attger
nedom i tioåringensdetta fall situationt.ex. och kontakt med för-om ta
äldrarna och klargöra denna metod i uppfostran är förbjuden iatt
svensk lag.
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1992 86SOUvärldsligainnebär bl.a. denskolans Detenbart inom attlösa ram.
Bilaga 3polisen.dvs.träda in,makten behöver

önskemål elevsamtalenframfördes anledningmedEtt avsom
tystnadsplikt.professionell Attomfattaslärare bordeatt av envar

problem;gammalttystnadsplikt är i siginte omfattaslärare ettav
bäs-för elevensandra myndigheteroch samarbete medkontakter

varit omöjliga.harta
behovetfördes fram, nämligenproblemkänsligtEtt än avmer

ochgäller etikklassen, vadläraren ochmellaninsyn. Relationen
på något isystematiskt änsättregleratfinns intemoral, annat

före-målformuleringar. lett till detbrist harDennasvepande att
klasserdiskutabla bemötasättoprofessionella ochkommer att

leddeinsynDiskussionen behovetenskilda elever.och somavom
församtalsram bör gällatillkonsekvens framlogisk att sammaen

skolpsy-Skolkurator ellerskolledare,lärare ochrelationen mellan
omorienteringinnebär egentligen endastförslagkolog. Detta en

gång utvecklingsam-i och medutveckling redan ärsomav en
talet.

två tillfälleninstitutionelevsamtalenMed hjälp persomav -
fånga elevs problemmöjligheternaökartermin att enupp-

tonåringar,då gällerdetviktstadium. ärtidigt Detta storett av
drogberoendepå in kriminell ellerkan dras ikort tidmycketsom
lyhörda förblikunnakommergrupptillhörighet. Lärarna att mer

situation.förändringar i elevens
stadium,skolbyte eller bytebyter lärare,elevenNär avp.g.a.

läraredet ärtydligt informerasskall eleven att annanenom nu
det är i formför samtalen ochhar tagit över ansvaret avvemsom
med denkontraktoch upprättasöverlämnandeprocedur nyaen

läraren.
kunskap in-väl medelevsamtalen stämmerintentionerna med

utifrån såväl moralisktområdet sociologiskt,psykologiskt,om
perspektivet kanpsykologiskaperspektiv. Ur detpedagogisktsom
avbörda signödvändiga möjlighetenelevsamtalen den ettattge

någon delaktig, vilket därigenomproblem göraatt annangenom
igång ansvarslös. Eneleven ärläkandesätter utan attprocessen

ordterapeutiskt arbete är sättamycketdimension icentral att
innebär ele-därigenom bearbeta dem. Detförsina känslor attatt

må börbetydligt bättre. Detbieffekt elevsamtalenkan avven som
bieffekt, lära-påpekas förbli eftersomoch skadock det äratt en

får terapeutiskt uppdrag.sig i inellerintet sätt ska ettgeren
område handledningsinsat-På deantagligen störstakommerdetta

Elevsamtalengränsdragningen.för klargörabehövas attattserna
också det icke deltagandei praktiken blirlärareninnebärakan att

förstår inte griperoch ochbara lyssnarvittnet, tar emot mensom
många inteungdomar behöver förochbarnin, vilket att tappa

verklighetskontakten.
måste vital förut-sedda. Detoch ärBarn ungdomar vara en

förinte minstutveckling i alla avseendensättning för gynnsamen
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moralutveckling. En grundförutsättning för sedd SOUår 1992 86att attvara
ingår därpåi socialt nätverk med den följande positiva Bilaga 3ettman

Vårtsociala kontrollen. moderna samhälle för med sig näraatt
såanhöriga bor utspritt landetöver den sociala kontrollen inteatt

kan fungera. Grannar och kamraters föräldrar känner inte samma
för outvecklad begreppsbildning detattansvar reagera en

området,moraliska och etiska vilket i stället för med sig grad-ett
avståndstagande.vis ökande Vissa invandrarelever har rikareett

socialt nätverk förhållaän övriga elever. Skolan bör sig offensivt i
fråga bygga socialt nätverk i skolanatt förett gottom attupp
den sociala kontrollen skall god studiesituation och godage en
förutsättningar för moralisk begreppsbildning. Elevsamtalet kan

grundförutsättningarna för eleven i skolan skall kun-attge en av
uppleva sig sedd.na vara

låtaLäraren skall handi första eleven sätta ord sina tan-
såvälkar. Ur psykologiskt, språkligtsocialt, kognitivt, samt mora-

liskt perspektiv är möjlighet till och kravet sätta ord sinaatt
tankar de främsta verktygen. Varje tanke, känsla eller erfa-ett av

såvälrenhet, stormänniska liten lyckats sätta ord ären som
möjlig reflektera över. Denna reflektion detatt är sedansom ger
förutsättningen för reda psykologisk problematik, lösaatt ut en

socialt dilemma, fördjupa kunskapen ochett vidareutveckla be-
greppsbildningen. alltsåAtt sinasätta ord tankar är lika vi-
talt i samband med samtalet mellan läraren och rektor.

fåDet viktiga för eleven förstår.är uppleva lärarenatt Lä-att
skall bara oberoende vad kommerta emot,raren av som upp.

fårKlander, förmaningar eller tillrättavisningar inte förekomma i
fråndetta någotsamtal lärarens sida. Om det läraren inteär för-

står frågarär det naturligt läraren förstå,för kunnaatt att men
initiativet skall hela tiden ligga hos eleven. Läraren skall heller
försöka någotlirka områdein samtalet honhan vill ha infor-
mation om.

Elevens sätt fungera och någotuppträda i skolan äratt som
angår pågåendeden utbildningen någotoch skall inte vara som

Ävenstår i slutbetyg. önskemål frånföreliggerdetett ettom ar-
betsgivarhåll frånomdöme eller betyg skolanatt ettom om
elevens uppträdande och fungerasätt i skolan, det tvek-äratt

ansåg resultatetsamt, för eleven besvärligt.ex.gruppen, om av en
period följai livet ska individen anmärkning livet.som en genom
Det främsta sådant önskemålskälet för avvisa är riskenatt ett att
det fungerar konsekvens principen bestraffning.som en av

En diskussion fördes även börhur till förväga attom man
och föra denna för detpresentera svenska samhället ganskaut

ovanliga princip. De skulle varit beredd läggaattresurser man
på genomföra OU-betyg måsteeller omdömenatt ställasner

till förfogande vid denna lösning.
Innan reglerar och genomför elevsamtalen, medel förman som
skapa bättre förutsättningar föratt moralisk utveckling ien
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1992 86SOUförsöksverksamhetbörgymnasieskola,grundskola och genom-en
låg-, högstadium och Bilaga 3mellan- ochgrundskolaföras i minst en

Målsättningen inven-handbör i förstagymnasieskola. attvaraen
uppstår de praktiskt skaoväntade och hurproblemvilkatera som

samtalsinstitutionen börstrategi för hurutvecklalösas attsamt en
genomföras.ochpresenteras

Rekommendationer

Betygsbe-tillrekommendationerföljandeSeminariet vill lämna
förhållande för-belysauppdragtill beredningensredningen i att

någon eller omdöme ibetygin formför förautsättningarna att av
och uppförandeordning

förlåtelse vägle-denoch upprättelse börAtt gottgörelse, vara
frågor uppförandeka-ordnings- ochprincipen för hurdande av

bör skötas.raktär
föreslås, helleruppförande börordning ochbetyg iAtt

bestraffningprincipende byggergrundomdömen, attav
förlåtelsealltså upprättelseochförenlig medinteoch är som

princip.
formföreslå samtalsinstitution iinförandeAtt ett avenav

två gångertjänsteåliggande minstför lärareelevsamtal ettsom
med varje elev.terminper

frånföreslå införs skolstarten.elevsamtalinstitutionenAtt att
föreslå detta elevsamtalför hurtydlig och fastAtt att ramen

förfa-i fall börhurgenomföras utarbetasskall extremasamt man
nårdå fram.ra man

vidföreslå välja lärare elevsam-rätteleven skall haAtt attatt
tal.

åläggs tystnads-professionellrekommendera lärareAtt att en
detta sammanhang.plikt i

tillgångföreslå ihandledning för lärare dettatillAtt att sam-
regleras.manhang

förföreslå samtalsinstitution skall införasAtt att typsamma av
skolan.personal iall

hösttemi-för försöksverksamhetinitiativAtt startastas att en
L, H minstgrundskola och1992 i minst M en gymna-onen en

förbereds redan iinformationsverksamhetensieskola och att an-
försöksverksamheten.till denslutning

elevsamtalvid genomförandeanvisningSkiss till eller avram

gången avtaletelev eller kon-med varjesamtalet, förstaOm ny
traktet

mig,digmellan ochhär ochvi talarDet stannar omnuom-
någon samtalet tillhär ärdet för Detdu vill berättainte annan.
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1992 86och för ska kun- SOUför vi skall känna varandra bättre dulära attatt
frågavågatfråga tidiga- Bilaga 3du inte kunnat ellersaker omna om som

re.
Är något frågadet vill omdu-

frågaeleven förEventuellt behöver läraren ut attge me
framför allt lägre stadier. viktigtvad detta innebär, äret att

på formu-läraren eleven tid sig för hitta orden och kanskeattger
frågan första formulering.lera eleven inte är nöjd med sinom om

Förstårmed jagbör läraren avsluta du hurEfter lärarens svar
följdfrågor.menar för för ytterligareöppnaatt

Samtalet

Är något du vill berätta för mig hur det fördet ärsom om-
med bra.dig i skolan Börja ärsom-

låta påDet tankar.centrala eleven ord sina Detär sättaatt
förstår.fårviktiga för eleven eleven uppleva läraren Lä-är att att

skall bara oberoende vad kommerta emot somraren av upp.
fårförmaningar förekomma iKlander, eller tillrättavisningar

från någotlärarens sida. Om det läraren inte för-detta samtal är
står frågar förstå,det naturligt läraren för kunnaär att att men
initiativet skall hela tiden ligga hos eleven. skall hellerLäraren

något område honhan vill infor-försöka lirka in samtalet ha
om.mation

Vad det inte är braär som- Är något blivit feldet som-
syftetOm det kommer förseelser eller dumheter är attupp

hjälpa föreleven sig sina skuldkänslor ochatt utrymmegeur
ånger, dåvarje människa hon inser hon brutitden känner attsom

principer, det möjligt reflekteramoraliska vilket övergörmot att
förhållningssätt avgörande.det inträffade. Lärarens här heltär

förstått,visat för mig har det felDu har du ochatt att var-
förstår. också ångrarjag bra du visar dudet tycker är Duatt att

mårdig och det och ditt bättre är det bra mel-du Nusamvete av.
lan oss.

År något du vill uppklaratdet göra när det ärnu-
Läraren gottgörelsen intekan behöva till överdrivs. Attattse

förlåtelse, återställabe tillbaka fullt tillräckligt.lämna eller ärom
Är något villdu jag skall göradet att-

Även föreslåreleven straff skall läraren avvisa det medettom
någotviktigaste lärt dig villhänvisning till det är du ochattatt se

händer igen.till det inteatt
omVad vi kommithar överens-

föräldrarna skall det klargöras elevsamtalen harFör att ett pe-
syftedagogiskt och eller ställer grundläggan-över hemmetstar

de funktion sidan.
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Rekommendation SOU 1992 86
Bilaga 3

Om läraren känner sig beredd bådedet det,är föratt ta steget
eleven och läraren, värdefullt förberedelse inför förstaatt som
elevsamtalet initiativ till samtal tillsammans med föräldrar-ta ett

i hemmet.na

FörhållningsreglerFörslag till uppståri skolan det problemom
bådeDetta skall föräldrar och elever känna till.

Blir det någonproblem i skolan, behandlar dig orättvistt.ex. om
såeller skadar dig eller ditt skolarbete, gör här

Be tala med läraren för hjälp medatt redaatt att ut
fåttdet. Om läraren någotdet duär gjort du in-veta att som som

såborde göra kommer läraren vilja tala med dig.te att
Om du och läraren inte klarar själva reda detatt ut som

hänt kommer läraren hjälp andra i skolan ocheller dina för-ta av
ocksåäldrar, det kan du till. Om ni ska be dina föräldrarmen se

såhjälpa till kommer läraren först be dig berätta för dinaatt att
föräldrar.

ändå gårOm det inte reda problemet kommer lära-att ut
be rektorn ordna förmöte diskutera hur alla skaatt ett attren

hjälpa till lösa problemet eller hjälpa till med det hän-att att som
fårde inte händer Dettaigen. tredje inte vidtas förrän desteg

två första är prövade.
ändå förstårOm du inte det du gjort felär och detatt att

fårinte hända igen, kan det hända fårbestämmer du inteatt man
skolani alls under tid. förståttOm du visar du detattvara atten

fårdu gjort fel fåroch det inte hända igen du komma till-attvar
baka. En avstängning kan dock beslutas omedelbart du miss-om

någothandlat kamrat plågateller sätt eller allvarligtannaten
skadat kamrat.en

Om nivå måsteproblemet fortsätter förbi denna skolan inse
såproblemen gårär allvarliga och de inteatt längrestora att att

lösa enbart inom skolans innebärDet bl.a. den världsligaattram.
makten behöver träda in, dvs. polisen. Det innebär omedel-t.ex.
bar polishämtning vid frånöverträdelse avstängningen skolan.av
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Information till hemmen SOU 1992 86
Birgita Allard Bilaga 4

information derasbörjar högstadiet kommerelevernaNär om
Information deraskunskapsutveckling ske via betygen. ut-att om

måsteveckling Övrigt ske sätt.i annat
fråntonåren föräldrar-börjar den frigörelseprocessoch medI
till intresse-vuxenlivet. upphovin i Denär vägen engerna som
åå andra sidanbehov ochmellan sidan elevensmotsättning ena

infärd medUngdomarna iföräldrarnas behov. är mutaatt att en
fårinte tillträde.dit de främst föräldrarna,privat sfär vuxna,egen

fårintegritet inteidentitet ochled i skapaDen är ett att somen
känsliga förperiod ungdomarna oerhörtkränkas. Under denna är

Även det inte denupplevas kränkande.kanallt om varsomsom
fråga ord upplevasavsikt, kan handling, ettett somen envuxnes

intrång.
till barnets myndighetsdag.har ända framFöräldrarna ansvar

för främja elevernasskola harHem och attett gemensamt ansvar
ansvarskännande människor ochharmoniska utveckling till sam-

i posi-Skolan framförallt lärare hamnarhällsmedlemmar. och en
balansgång behovmellan olikation innebär parters egna,ensom

och föräldrarnas.elevens
pågår ömsesidigt för-elevsamtalen byggerunderDet som

förseelser kan dockoch elev. Vissatroende mellan lärare vara av
måstesådan underrät-ibland andra myndigheter,föräldrar,attart

också uppstå gäller där lära-problemDet kantas. som gruppen
väsentligaföräldrarnas stöd och samverkan. Det ärbehöverren

med förklararförst tala eleven,läraren aldrig utan attatt agerar
så fall handla med ele-skäl hanhon i bästa kansinaoch attanger

medgivande.vens
efterfrågar inte bara knuten tillinformation föräldrar ärDen
införstådda med vilka ochnaturligtvisförseelser. De är normer

också frågorfall degäller för skolan. I bästaregler attvetsom
dimensioner utvecklasetikgäller moral, är somansvar osv.,som

kunskapsutvecklingen vill de hur dessasuccessivt. Förutom veta
oftast i hur deras barn sköterdimensioner utvecklas, termer av

har de uppträder hyf-skolarbetet, hur de det med kamrater, om
lå-håller aspekter inte enkeltde ordning Det ärsat, osv. somom

infångas kunnabokstav. skulle lösassig i siffra eller Detter en en
godtyckeskriftliga omdömen, risken för är överhängan-med men

de.
ordningtidigare summerades med ochDet termerna upp-som

Frågordimensioner. hör tillförande distinktatre somrymmer
regler, dels arbetsrutiner,ordning handlar dels skolansom om

uppförandefrågor berör sociala fungerande.medan elevens Den
vanliga uppfattningen dessa dimensioner lärs inär att ett en-
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påtalarkelt sätt; vad gäller, eleven lär in och sedan SOU 1992 86årman som
uppstår påpekandenklart.det Problemet när eleven inte lär. Bilaga 4trots

Då fårsöker brister hos eleven. det förra falletI föräldrarnaman
deras barn är skötsamt och duktigt, kan klara detveta att av som

fårkrävs allt ochär väl. I det fallet föräldrarnagott vetasenare
deras intebarn klarar skolarbetet, missköter sig olydigtäratt av
dvs. utgör problem. All forskning berör barnsettosv., senare som

såutveckling Bådei olika avseenden visar det inte är enkelt.att
får fården omdömet skötsam och den omdömet miss-som som

skötsam befinner sig i utveckling. Att i tidig period sköt-en vara
uppstårinteär garanti för inte problem längre fram.attsam en

utifrånDet är med andra ord viktigt bakom fasaden ochatt
kunskap barns utveckling beaktaom processen.

utifrån förmågaIbland värderas lärare sin skapa ordning iatt
såklassen. bråkigDet är lugn och fin klass eller det ären en

och stökig klass, utgör värdeomdömen lärare. Föräldrar ut-om
utifråntrycker sig ofta denna värdeskala. Men det ytansom

kan sig lugn och harmoni kan dölja stabil och etableradte som en
mårhackordning dåligt,elever emellan, där alla elever psykiskt

de sitteräven i förTrots reglerna arbetsruti-toppen. attsom s.a.s.
följs inom klassrummets kanske eleverna inte klararnerna ram,

den sociala dimensionen.av
utifrånInformation till hemmen bör elevernas utvecklingges

inom de dimensionerna. Därför följer beskrivning hurtre en av
utvecklingen i drag vad gäller kompetensen följastora ut attser
regler, klara arbetsrutiner den sociala kompetensen.att samtav

Regler

Små barn kan inte följa regler. I samspelet medspontant vuxna
så småningomlär de sig kunna följa situationsbundna regler.att

pågår år.dockDet är under flera När barn bliviten process som
föremålen åtkomligarörliga och börjar utforska i den världen, in-

frånnebär det ständiga ingripanden de Med aj, aj el-ettvuxna.
föremåletler nej lyfts pågårbarnet bort eller avlägsnas. Detta

många år,under de handfasta ingripandena minskar och demen
verbala alltmer.över De i situation efter situationtar vuxna anger

får fårvad barnet och inte göra. Därmed grundläggs barnets för-
måga kunna följa givna regler.att senare

vardagligaDen omfattar rad aktiviteter, där bar-samvaron en
deltar observatör än aktivt ansvarignet part,mera som som

måltider,inköp, matlagning, städning, bilturer, läkarbesök,t.ex.
kalas, utflykter erfarenheterBarnets omfattar vad olikadeosv.

i olikagör situationer. Samtidigt dessaär aktiviteterpersonerna
omöjliga för barnet själv irealisera verkligheten. barnetNäratt

de försorg har erfarenhet regler, dvs. detvet attgenom vuxnas av
fårinte göra allt det vill, har uppfattning tid, dvs. det ären om
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1992 86SOUuppfattar sig sigochexisterar,det omedelbarainte bara nuet som
4Bilagafrån deskaparandraskild en egenpersoner,som en person

går Ge-förverkliga.i vardagenallt skerverklighet, där attsom
som-om-si-barnetskaparrollekensymbolleken eller ennom
symboliserastol kanvisserligenstol ärtuation, där menenen

ochvissa rörelserutför,handlingar barnetdebil t.ex.en genom
bilkörning.indikerarljud som

och lärabearbetabehov pröva,barnsLeken attmot avsvarar
från verklighetenhämtaslekhandlingenförbehärska. Tematsig

deskaparutifrån tillsammansEnskilt ellererfarenheter.deras
le-doktor Imamma-pappa-barn,affär,lekerscenariot. De osv.

finns in-regelsystemouttaladesig detunderordnar deken som
skiljer lekenpå erfarenheter. Detbyggt baserat somgemensamma

bestämdfrån interollgestaltenär motatt person.teater svarar en
generali-utifrån dengeneraliseradedenBarnen mamman,agerar

skallhurerfarenheterhardoktorn Deserade mammaenavosv.
så doktornskallskall ochdoktorhur varamamman,varaenvara,

står den intedolda,reglernai fokus, ärleken.i Temat men som
barn skalluppträda, hurskaför hurföljer reglerna ettmammaen

ocksåfamlijescenariotfår Om det imed i leken.inte varaagera,
allingå hund saknarskalloch det barnhundskall varasomen

hundregeln,kan följadärmed intehundar ocherfarenhet av
får roll.åker leken ellerantingenhanhon en annanur

outtalade reglerDeinte betonas.betydelse kanLekens nog
utifrån behov krä-känslor ocherfarenheter,sinabarn skaparsom

följa reglerimpulser. Attplötsligabehärskandealltid ett avver
tillfredställande änviktigare ochtrygghetinnebär är attmersom

själv-självbestämmande ochtill förinfall. Reglerna ärförefterge
efter för sina im-barnutanför lekenbehärskande. Väl ger samma

fåskriker förkanske ochvill godis,pulser, ha attpropsar, gapar
så småningomförberedelse förLeken ärsin vilja igenom. atten

givna regler.kunna följa
kanske med allt flerkomplex,successivt alltblirLeken mer

formulerade ochbörjar krävainvolverade. Den ettbarn ramar
leken fortfa-i ärTematsynliggörande det dolda regelsystemet.av

förgrunden. Dennaibörjar kommareglernarande viktigt men
Även rollekenregelleken.för den s.k.utveckling banar väg om
regellekarna alltkollektivablir debetydelse,fortfarande är av
vilka regleraslaglekar,bollekar,kurragömma,viktigare, t.ex. av

regler.redan givna
så långt följa givnade kankommitvia lekenbarnNär att reg-

också skolans krav.klarar delekensinte bara inomler, avram,
gäller, har devilka reglerinförvid skolstarten ställsdeNär som

svårigheter uppfattningderasfölja dessa. Menoftast inga att om
punkt och pricka.följas tillskallabsoluta. Deregler de ärär att

vil-överträdelser,indignation införoch medkraftigtDe reagerar
omständigheter, barapåtalas. förmildrandeexisterar ingaDetka

eller fel.rätt
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frånMed vägledning de kan barn inse inom SOU 1992 86attvuxna man en
kan sätta måsteregler, alla följa. Kontraktet är Bilaga 4grupp upp som

bindande, dvs. det absoluta perspektivet gäller fortfarande. Ele-
bidrar själva till kontrollen upprätthålls påtalaratt ochverna

ståröverträdelser eller för kollektiva sanktioner stötaattgenom
eller frysa den inte följer reglerna.ut De obarmhärtigaut ärsom

i detta avseende.
Eftersom skolans verksamhet omfattar rad situationeren som

sträcker sig utanför klassrummet skolgården,och börjar eleverna
efterfråga vilka På såregler gäller även i dessa. bidrarsättsom
eleverna till vidgande regelsystemet, vilketett deras dualisti-av ur
ska perspektiv kräver ständig kontroll och övervakning, dock inte

dem själva de frånKontrollen och sanktionernautanav av vuxna.
de är viktiga. Bristande kontroll och uteblivna sanktionervuxna
leder förhållningssätttill brottett reglernaattannars mot som
ingen eller upptäcker legitimt.är De kan sätta detta iser system,
dvs. bryta reglerna när ingen eftersomatt demot dettror attser,

någotinte är fel med detta. Eftersom de oupptäckta regelbrotten
uppfattas korrekta, dåligtde inte upphov tillsom samvete.ger

På allt fungera.ytan Utan vägledning och hjälput attser nu
från mångakan elever här i utvecklingen. De kanstannavuxna
också nå hit ha utvecklat social kompetensutan att bl.a.en som
innebär för och hänsyn till andra. harDe med andra ordansvar

förståttinte reglerna principiellt plan och därmedett inte hel-
ler deras funktioner. kanDe inteännu skilja mellan olika typer

regler, dels de reglerar den sociala där individenav som samvaron
har skyldigheter och dels de reglerar samhället tillansvar, som
skydd för enskilda individer.

Förutsättningen för komma vidare är dels denatt socialaatt
dimensionen fårutvecklas, dels de hjälp uppfatta deatt att sam-
manhang i vilka måstereglerna gäller, dvs. de möjlighet att
förstå principerna, funktionerna relativiteten i vissa regelsy-samt
stem.

Som led i utvecklingen kommer ifrå-ett därefter konkretett
gasättande vissa regler kan sig uttryck i formtaav som ettav ver-
balt Det handlar inte ersätta regler meduppror. att uppsattaom
andra är testande ochutan prövande vad skulleettmer av som
kunna hända. En del inte vid verbalt testandestannar görutan

ocksådet i handling. Regelbrott under denna period uppfattas
dock eleven fel, även de inte upptäcks. då-De kanav som om
ligt såoch därförkan de kansamvete avslöjas. Avslöjan-attagera

dådet och tillrättavisandet kan eleven upplevas lätt-av som en
ingårnad. I testandet jämförelser med andra klasser, med kamra-

fårvad de fåroch vadgörater, de inte göra, och inte minst med
I den här perioden är det viktigt inte abdike-vuxna. att vuxna

rar och lämnar eleverna sig själva. De behöver de attvuxna
stångas vägenemot blimot att ta Deeget attansvar, vuxna.
behöver reglerna, speciellt dem utifrån sittsattsom vuxna upp
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1992 86SOUkaraktär,relativdeml. reglerärDetsinoch avomomsorgansvar
Bilaga 4så småningom överskridasoch ut-till för omprövasär attsom

ansvarstagande.ifrån och vuxetett eget mera
förståelse förochmedvetenhettillleder framProcessen omen
insiktfunktioner;och dess attreglerbakompriciperna omen

gång utgörutifrån för alla givna,något och utanregler inte är en
principer ochmoraliskaochetiskaindividensdimension ien

förhållande företeelsetilliskyldigheterochhandlar ansvarom
människor.andraoch till

fångas iochinkanbeskrivitsdenUtvecklingen summerassom
utgångspunkt för infor-hållpunkter användasochantalett som

till hemmen.mation

Arbetsrutiner

självaregleraraspekterdeinbegriper allaArbetsrutinerna som
föregående dimen-konkretisering denutgörskolarbetet. De aven

syftarDeregelsystem.specifiktdesionen ettatt avsergenom
förhållande och dessskolarbetettillsjälv isighanterarhur eleven

uppgifter.
många sig före-skapatfallde iskolan harbörjarbarnInnan

till.skall Dearbetetdär och hurvad görställningar manom
äldre syskonutifrån föräldrarnasformatskan ha utsagor, genom
verksamhetskolförberedandeförskolansskola,lekt genomsom

våren konkretaskolstarten. Det ärföreskolbesöketeller genom
går tidvissplats ditdet ärföreställningar att enmanensom

skall räckai bänk,sitter att uppatt manen egenmanmorgonen,
då skallhar uthanden innan rasterattpratar, manmanman
föreställningarlunch där Det äräteroch leka, somatt osv.man

medfalsifieras i mötetmodifieras ellerverifieras,kommer att
skolverkligheten.

föräldrarberoende deFrån heltbarnenbörjan är vuxna,av
detupplevakanrutinerna. Deför klaralärare,och att vuxnaav

det inte be-den stund näreftertjatständigt och längtarettsom
så ikommermåste barnetövervakasMorgonrutinernahövs. att

påminnasmåste övervakas. Iochhemarbetetskolan,tid till om
påminna le-gäller. Närmåste vadständigtlärarenskolan somom

Plöts-skolklockan.intebarnenintensiv hörärken under rasten
samtalprivataeller inledervarandraiallaligt un-pratar mun

bort vad lära-eller glömtpågående lyssnatintearbete. De harder
skullede göra.attren sa

följa de regel-börjar de kunnahjälpstöd ochMed de vuxnas
går lä-det snabbareSannoliktarbetsrutinerna. attverk gällersom

kom-förmedangäller i klassrummet,sig ansvaret attdet somra

så-tillåts,inte dvs.ifrå tider, vad deasättandet1 börjarI hemmen avav
på sådant gälleransvarstagandef kravalla andradant somavr,som

gruppenfamiljen.idelaktighet
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i tid och för hemarbete länge är beroende föräldrarnasma SOU 1992 86av
överinseende och kontroll. Bilaga 4

Eleverna lär sig hur skall uppträda under lektionerna.man
gårDärefter ordet till läraren igen. De lär sig närt.ex. att man

gårvässat direkt tillbaka till sin platspennan störaman utan att
någon på vägen. De lär sig de arbetsrutiner gäller lektionernasom
i matematik, i svenska osv.

Alla dessa regler uppfattar barn dualistiskt, ellerrätt fel.som
De skall följas fåroch ingen bryta dem. Det händer för-mot att
äldrar försover ocksåsig och därmed barnet. Vissa barn uppfattar

vågardet katastrof och inte till skolan; försova sigsom äratt
inte ännu förmildrande omständighet. Alla rutiner är absoluta.en
Så här skall göra; andra rutiner är otänkbara. Rutinerna,man ar-
betsformerna i olika utgångspunktämnen, blir för elevernas defi-
nition hur lär sig. Att de samtidigt lär sig sakerav man en massa
utanför skolan gills liksom inte; det inteär riktigt. Samtal mel-

frånlan elever olika klasser, där olika rutiner gäller, kan resultera
i gräl eller i varje fall fnysningar över hur fel den andra läraren
har.

Med undantag för enstaka incidenter kan skolarbetet fungera
bra i denna fas. Eleverna har arbetsrutinerna hållerochanammat
även efter varandra. Vid denna punkt kan förledas troatt attman
utvecklingen klar.är Men rutinerna inbegriper inte självklart den
sociala dimensionen; de har ingenting med påandra göraatt an-

sätt än de följer reglernanat att är bra, de inte gör detsom som
dåligaär och riskerar hamna utanför. förhållningssättLärarensatt

är viktigt. Eleverna kan skoningslösa i sina reaktionervara re-
gelbrotten, eftersom förstårde inte omständigherna och barnsatt
situationer kan variera. För dem kan det obegripligt lära-attvara

berömmer elev vid råkarenstaka tillfällen kommaren ien som
tid till skolan. De inte det läraren nämligenvet dennavet, elevatt

måstevarje lillasyster till dagis,ta med allt vad det inne-morgon
måstebär. Läraren förklara, påsammanhang konkret sättettge

så så småningomde förståkanatt reglernas relativa karaktär.
Elever har årlärare under kan dettatre sättsom samma

blir bra och arbetsvillig klass, råder,där ordning förutsatten att
arbetsrutiner undergäller hela perioden. uppstårKrisersamma

vanligen när klassen har vikarie, speciellt vikarien inte ären om
infomerad vilka rutiner gäller. Varje försök introdu-om attsom

något förfarande protestermedmötsannatcera
stadieövergångar,Vid fårnär eleverna eller flera lä-en ny nya

kan situationen bli problematisk.ytterstrare, Den lärarennya
kanske heltarbetar annorlunda. Eleverna, förhållerkanskesom
sig avvaktande undrar de inteett tag, skall börja arbeta.snartom
Ju längre tid eleverna utifrånarbetat regler och rutiner,samma

svårare Ändådesto är det införa förändringar.att är detta nöd-

2 Föräldrar hjälper barnet med läxan sådanakan mötassom av protes-
Berätta inte för migter tala hur jag Såskall göral, har inte frö-om

ken sagtl, Du gör fel, skall inte göraman osv.
176



frånvändigt uvecklingssynpunkt. Eleverna skall utvecklas SOU 1992 86attur
mål förståuppfatta rutinerna i sig till de bara Bilaga 4äratt attettsom

uppnå mål; måletmedel för andra till kunskapvägarnaatt att
frånkan variera situation till situation och mellan olika individer.

förstå förhållandeDe skall arbetsformer relativa i till olikaäratt
hållersyften och funktioner. Om läraren fast vid arbets-samma

år ocksåformer rutineroch under och lärarentre tarom som
försvårasöver klassen fortsätter denna utveckling.sätt,samma

såTyvärr är det tryggheten i likformigheten uppskattas allaatt av
eleverna, läraren och föräldrarna. Eleverna harparter, ytan

uppnått vad tycks behövas självständighet och egetsom av ansvar,
långti livet utanför skolan kommer de medinte det stereo-men

förhållningssätt självständighetende etablerat. ochtypa ansvaret
situationsbundnaär och kan inte generaliseras till gälla andraatt

måloch situationer. Skolans kompetenta ochär kunniganya vux-
inte individer blir skickliga i specifikutöva arbets-attna, som en

form.
Med erfarenhet rutiner och arbetsformer medel, kanärattav

målet,eleven söka sina tillvägar dvs. för sitt läran-taegna ansvar
såde enskilt, och behövs tillsammans med andra.om

Även hållpunk-denna utvecklingen kan i antalettsummeras
ter.

Den sociala dimensionen

båda föregående dimensionernaDe förutsätter det sociala samspe-
förhållningssättlet de enskilda inividernas till reglermen avser

Ävenoch rutiner. dessa regler och rutiner i vissa avseendenom
berör individer, kansamspelet mellan dimensionerna utvecklas till

viss samspelet fokuseras.gräns utan atten
förhållnings-sociala dimensionen fokuserarDen relationer och

till andra individer.sätt De människor finns barnetruntsom om
fungerar förebilder för hur uppträder andra. Hurmotsom man
de handlar i olika situationer olika människor, hur de talarmot

dem kommerbarnetett normsystem attom osv., anger som upp-
sitt. I miljö där illa och föraktartalar vissata et-som en man om

niska uppfattar intebarn detta bara legitimtäratt utangrupper,
så.det skall barnetNär sätt och ingenatt vara agerar samma

förhållningssätt.ingriper, stärks detta
ingåbarn börjar skolanNär kommer de i klass där allaatt en

har med sig sina skiftande Väl där skall de successivtnormsystem.
också lära sig efterleva skol- och samhällsnormer. En delsamma
barn har det lättare eftersom de gällt hemma i stornormer som
utsträckning skolans.stämmer med Andra barn kan hamna i
normkonflikter.

kunskapsmålen målLika viktiga deär grundade i de de-som
mokratiska värderingarna gäller förrespekten andra männi-som
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fårmänniskas kränkas, förtryck SOU 1992 86skor. integritet andraIngen av
finnsskolan ofta detta i sko- Bilaga 4skall motverkas Inom upptagetosv.

med-lans regler i abstrakta I klassrummet kan elevernatermer.
förverka till konkreta regler hur skallgöratt man upp manmera

fårfår slå någon,andra, inte intemot t.ex. att attman manvara
fånågon, alla med leker,elak skall närmot att attvara vara man

skall hjälpa skallskall snäll, andra, in-attatt man manman vara
i försvar; kan längre.gripa och den är listan görasta utsattsom

Reglerna viktig början, inte minst den konkretaär ut-genomen
formningen.

längden räcker det dock inte med dessa ord inteI papperet,
Utan läraren märker det kande sätts väggen. attens om upp

uppstå gårmålen igruppkonstellationer motverkar och sticksom
förstår; självamed reglerna. heller inget barnenstäv Det är som
iupplever de reglerna följs, eftersom det negativa relationernaatt

uttryck beskriver.inte sig de konkreta reglernatar som
exempel illustrerar Lisa gick i andradetta. klassEtt somsom

lågadag hon tillhörde dom i klassen. Efterberättade att etten
frågorantal framträdde bilden. Med klassen menade hon endast

några höga.flickgruppen och den bestod Det deav som var var
fårville med och bestämde vilka skullealla som va-som vara som

lågatillsammans med dem. Mellan de höga och fanns dera som
dockoftast fick med de höga. Förutsättningen deattvara var un-

få,låga, några hänvisadesderordnade sig de högas villkor. tillDe
utifrån påvarandra, inte val, grund de allaeget utan att ut-av var

eftersom helaDe kunde inte bli demstötta. etten grupp, par av
tiden försökte tillträde till de högas med ellermutorgrupp

måstemed smicker. Ibland lyckades de för kort och sedanett tag
knep till för komma med. Lisa den ofta stodatt var som en-nya

Påskolgården. frågan då,inte läraren reagerade svara-sam om
de Lisa hon sade till läraren hon inte ville med. Lisaatt att vara

sådant sånämligen orolig läraren skulle ingripa sättatt ettvar
dåde andra skulle hon skvallrat och skulle situationenatt tro att

frågatbli hade tillfälleLäraren vid de höga varför Lisavärre. ett
hon visst fick,inte fick med. De svarade hon inteatt attvara men

några regler, socialtville. Ingen bryter perspektivmot ettmen ur
sådanträcker inte konstaterande. Det viktigt bakomär attett se

pågår, råeftersomdet reglerna inte kan den sociala di-som
mensionen.

uppstårGruppkonstellationer alltid finns oftaoch i grupper en
ledare. Kungar och drottningar intar sina de har hovtroner, ett
omkring sig periferin.och folket finns i det finns goda ochMen
dåliga tillgångfungerar demokratisktregimer. De förärsom en

ialla klassen. Men när de utvecklas till diktaturer blir de destruk-
tiva för den sociala utvecklingen för situationen i Sy-och klassen.

hålls utstötning.ihop förtryck och De utstötta kanstemet genom
krusa sigde inte vill och underordna eller de ärsomvara som an-

ocksåDenorlunda. kan elever utpekatssomvara av vuxna som
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sådant SOU 1992 86legitima hackkycklingar. utpekande sker inte medvetetEtt
negativ Bilagasubtilt. det visa 4Läraren kanutan ytterst utan att veta en

replik vad gäller. Ing-attityd, eller med antydan om somen ge en
vågar straff.sig risk fören opponera av

uppstårSådana måste de brytasmotverkas och närmönster
ligger för trakasserier och mobbning. DetI dessa grogrunderupp.

också känna trygghet i klassen,nödvändigt för eleverna skaär att
sociala struktur nödvändig för pedagogis-dvs. för den är detsom

ka dock ingen lätt uppgift, varken upptäckaarbetet. Det är att sy-
brytaeller dem.stemen att upp

gått i skolan minns situationerna bränn-Alla när t.ex.som nog
genomföras. delbollslagen skulle väljas eller andra val skulle En

minns med stolthet alltid bli vald bland de första el-detta över att
förödmjukelsenler den oftast fick välja; andra minnsatt vara som

Mångavalda. dessa valsituatio-alltid bland de sistöver att avvara
långt ifrån alltid kompetens popularitethandlade utanner om om

inställsamhet ledarna. Genom dessa valsituationereller mot
också sedan följdes. Ett undvikaskapades mönster sätt attett som

sådana mönsterskapande situationer inte försätta barn iär att
så fårlottendem. ihop lagen eller ordnarDen sätter attvuxne av-

elevrådet så fårtill kan de vill kandideraVal görasgöra. att som
ås-de vill sköta uppgiften och vad de villberätta för klassen hur

då utfråntadkomma. Val kommer ske sakligarepresentant attav
Sådanaställningstaganden. förfaranden form rättvisaär en av som

ocksåbarn kan uppskatta. motverka negati-alla Det är sättett att
och socialt destruktiva tendenser.va

med sociala dimensionen kräver lärarenArbetet den att ger
pågår Så någotakt vad under skeräven ytan. snart somsom

måste Underlå-inte kan läraren och ingripa.accepteras, reagera
innebär handlingen, agerandet, legitime-tenhet i det avseendet att

inom skolan uppträder varandra och ele-Hur mot motras. vuxna
också eftersom förebilder.normskapande, är Iär vuxnaverna

se 3.detta arbete elevsamtalen god hjälp bilagaär Lärarenen
i eleverna förebilderkan i de enskilda samtalen och klassen förge

förhållahur bör sig till andra. hurLärarens sätt attman resonera,
frågor någon situation, denneställer inför vadman personsannan

känner och upplever eleverna modell för hurosv., ger en man
förhålla från början inte konflikterkan sig. Eleverna kan reda ut

förhåller så-själva. behöver vuxenhjälp. läraren sig iDe Hur en
frågor, förstå,situation ställer kanskedan försöker ochresonerar

påpekar någon blir förebild förbör be ursäkt, hur deatt enom
sedan själva skall konflikter. Genomkunna reda lärarenut att
förhåller såsig det relativa perspektivet framträder, kan ele-att

så småningom lämna dualistiska absoluta perspekti-det ochverna
får efter hand klart för sig allt mänskligt handlandeDevet. att

går förstå utifråni sammanhang och omständigheteratt ett som
framstårolika för olika människor, detär annorlun-att som som

har i främmandeda sin förklaring sammanhang kanske ärett som
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svårbegripligt gåroch sigsätter in i det, SOU 1992 86attmen som, om man
begripa. Bilaga 4

Varken det arbete gäller regler, arbetsrutiner eller densom so-
självåndamål. gårciala dimensionen Delsär de in i varandra,ett

måstedels detta arbete integreras i övrigt skolarbete. Det iär ar-
betet med olika ämnen grunden förläggs allt det börsom man
uppnå. får således så stårDet inte till det i motsättning tillatt

uppnådet vill övrigamed dimensioner. Arbetsformerman som
tillåterinte bygger dualistiska principer,eget ansvar, som som

frågor,inte eleverna till ställa komma meduppmuntrar att egna
tankar och funderingar, hindrar finnadem lösningarattsom egna

kunskapsmålen också måletmotverkar inte bara utan attosv.,
främja utvecklingen ochansvarstagande, hänsyn respekt förmot
andra människor.

påExempel formulär för information till hemmen

föregåendeUtvecklingen inom de dimensioner behandlats isom
någraavsnitt kan i punkter, vilka kan utgöra försummeras ramen

någraomdömet. målet.De skall anhalter vägen motses som
För de skall kunna användas information till hemmenatt som
måste föräldrarna in isättas sammanhanget. Det kan läraren an-

för vid föräldramöte. omdömet, fonnuläret, skallt.ex. ettsvara
åtföljandemittlämnas under terminen med telefontid. Samtal

med elev och föräldrar kan läggas i anslutningnära därtill. Om-
såledesdömet utgör komplement till betyg och elevsamtal.ett

från lågstadiet.Omdömet kan givetvis användas redan
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på uppläggning fortbildningenförslag tillExempel SOU 1992 86av
Bilaga 5

in organisatoris-Förslaget huvudprinciperna attutananger
ka detaljer.

Statligt ansvar

Utbildning fortbildare.kaderav en av

fortbildningsverksamheten statligtdel krävsFör denna ett an-av
svar.

bådefortbildarnafördel de blivande lärareEn är år somom
lärartjänst och har erfarenhet leda fortbildning. Utbild-har attav

påprincip läggas den kommu-ningen bör i sättupp samma som
fåttse nedan. fortbildarna erfaren-Det innebär skall hanala att

initiera.arbete de sedan skallhet detav
i denna utbildning bör fortbildarna efterSom ledett momen-

frågornedan arbetseminarier,3 se samlas till däroch 5ten
kan diskuteras. Seminarierna kommeroch problem dyktsom upp

för utbyte dels fungeradels utgöra forum erfarenheter,att ett av
initiala skede.handledning under fortbildningenssom

Kommunalt ansvar

Uppläggningen iII. kommunerna.

påIntroduktion initierande arbetet 4-5och skolorna da-av
gar forbildareunder ledning av en

denna första del fortbildningen bör lärarna ha tagitInför delav
måldokumenten, de finnaskommer betygs-texter attav som om

Läraruppdraget.ochsystemet
uppbyggnadBetygssystemets innebörd och densamt syn

på gåskunskap igenom. bildaroch lärande det vilar Lärarna
utgångspunktämnesvisl och i kursplanerna diskute-medgrupper

arbetsområdetill stoffsig fram alla kan tänka sigettrar som ar-
ocksåden tiden. De hinna medbeta med under närmaste bör att

måletformulera med kommande undervisningenden och iatt,
varje fall, börja med formulera de stoffspecifika betygsdefini-att
tionerna.

Då1 lärarna undervisar flera ämnen, väljer de vill börjai de ett som ar-
beta med.
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Praktiskt genomförande i 8-10skolorna veckor SOU 1992 86
Bilaga 5

Arbetet med bedömningskriterierna avslutas. Detta är vä-i
eftersom försentligt de skall eleverna inför undervis-presenteras

arbetsområde.ningen valt
Planering hur utvärderingen undervisningen skall-k av av

frågorskriftliga, muntliga praktiskatill eller hur börprov- -
såställas ska kunna vilken kvalitet elevernaavgöraatt man upp-

nått.
Planering hur undervisningen skall läggas enskilt-Av av upp -

eller i grupperna.
åtföljtGenomförande undervisning prövningen.i- av av

från ingå mål-Arbetet bör början dokumenteras. Där böri
formulering, bedömningskriterier, uppläggningen undervis-av
ningen i drag individuella variationer utformingstora provens- -

resultatet klassvis med exempel elevsvar eller elevutföran-samt
de i relation till de olika kriterierna. dokumentationDenna görs
gruppvis och i punktform, dvs de skall inte i omfattan-utmynna
de skickas till fortbildarenDe och alla deltagare införrapporter.
uppföljningen.

3. Uppföljning 3-4 dagar ledning fortbil-arbetet underav av
daren

Redovisning och diskussion lärarnasgruppernas arbete.i av
Diskussion och planering fortsatt arbete.t av
Under fortsattadet arbetet fram till uppföljningnästa-k upp-

frågorlärare och samla sig dykeratt noteramanas som upp,
huvudöver faktorer rör hur betygssystemet fungerar.taget som
viktigEn följd detta arbete fungeratär braattav prov som

kan samlas iin och uppbyggandet natio-utgöra denstommen av
se 7.1.1.nella provbanken avsnitt

år4. Uppföljning efter minst ledning fortbildarenunderett av

uppföljning oerhört viktigDenna är del hela förankringenen av
årsbetygssystem. Efter eller arbete framträ-ett nytt ett ettav par

frågorder sannolikt rad och problem inte minst kringen sam--
ocksåmanvägningen betyg. De kan gälla betygsstegens relevansav

går många sådanvilka identifiera, hur En uppföljningatt osv.-
kan form värderingutgöra hur betygssystemet fungeraren av av

åtföljasoch avrapportering. kan ligga tillDenav en noggrann
förgrund eventuell revidering Förutsättningen försystemet.en av

förankringen betygssystemet är lärare kan använda det,att attav
de uppfattar det bär.att
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