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FÖRORD 

Vlreo 1961 laaamlAde SCB och pedagogiska IllBtltutiooeo vid Göteborgs uni
versitet uppgtfter om skolglng, atandaf'dprov. testresultat m m frh alla 
sko lelever j hela laodet rodda Se, 15e eller 25e n!goa mAnad 1948 . VArea 
1966 Insamlades motsvarande uppgifter for elever fOdda Se, 15e eller 25e 
DAgoo mAnad 1953. Vid IDaam!IDgBtlllfållena gick buvuddelell BY eleveroa I 
Ara kurs 6, MateriaieD , 80m vardera omfattade ca 10 000 elever. är uD1ka 
geoorn aln atorJek och goda represeotativitet. De tv! materlalell bar benämnts 
IDdlvidualstatistiken (iodlvidualBtatiStikprojektet), MatertaleD har legat Ull 
grund för ett stort anta.! forskningsrapporter. 

I enlighet med de urspruoglIga plaoeroa bar SCB fonökt följa deo foMutta 
skolglogen for de elever 80m Ingick J de tvi urvalen, SCB har därfor lrllgeo 
frln akoloroa lohämtat uppgifter oro skoUorm; b'akura, betyg m m . Sammaa
lagt har ca 108 000 .l.rsvlaa uppgifter om den fortsatta skolgingen kunnat In
8amlas. 

Under 1973 och 1974 arbetade Britt-Marie OI.aaoo ocb Pierre Bullo med att. 
granska ocb rätta det Insamlade mater ialet samt att 8a.mmaoIöra uppgifterna 
till ett register. Piern BUllo har därefter ytterligare (TLD.8k.at uppgl.tterna 
I registret och sa.mmaQ.IIUillt en I görlIgute ml.o IullAtärtdtg dokumentation . 

I rt:ireliggande rapport beSkrlVI det material som Insamlades 1961 ocb 1966 
samt de !rsvin uppgifterna som SCB 8enare lnaamlat. Vidare lä.mna.a en re
dogörelse for dell granskolllg och rätt.o.log av de Arlvtaa uppgifterna s om gjort.. 
I rapporten lte r fillllB en fullstäadig bc!akrlvnlog av koder m m samt ett fAtal 
tabeller 80m visar sambandet mellan de losambdc uppgifterna om social bak
grund och skolgingeo efter lk 6. 

FlSreUggande rapport bar utarbetata av Pierre Butta , som under arbeteta 
gåog Utt värdefull bjlilp av bl a Allaa Svenssoo vid pedagogiska InatJtutiooell 
vid G8teborgs ualvl!:nltet. 

För övrigt kan nämnu att SCB uDder 1975/76 börjat uoderaöka fdrutaättning
aroa att ä\'eo t framtiden, (dr IOOg1tudinella studier, fonknJll& och utvärde
ring losamla lodlvlduppg1fter liknande todIVldu.aJatatlsrtlanatertalet. 

Göran SvanIeldt 

http:TLD.8k.at
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1 Tabellförteckning 

1 Elever rOdda 1948 fö r vilka lPupils born In 1948 (or whom 
uppgift om struld:u'dprov, testres ul data are, or are not, avaUable on 
tat sam t faderns yrke och utbUd s tandard1sed school tests . Lntelll
ning r6rellner eller saknas gence tests 3S well as on fathers·s 

occupatlon and cducatton 

2 Elever födda 1953 för vilka 2 "PupUs bom In 1953 for whom 
uppgift om statldardprov, tes tresul d:lta are, or are not, avaUable o n 
tat samt faderns yrke och utbild standardlsed school tests, tntelU
ning nsrel1gger eller saknas gence tests aB well as on fathc r ·s 

occupadoQ and educatlon 

23 3 Elever bland ftsdda 1948 mr 3 PupUs bom in 1948 for who m 
vilka vissa bakgrundsuppgi.Cter fö certain background data are, or 
r eUgger eller saknas are not avaUable 

23 4 Elever bland födda 1953 fBr 4 PupUs bom In '1 953 for whom 
vilka vissa bakgrundsuppgUter ns certain background data are, or 
rel1gger eller saknas are not available 

5 Elever födda 1948 ocb födoo 5 Pupils boro in 1948 IlJld tbose 
1953 som saknar vissa bakgrunds bom in 195 3 for wbom certain back
uppgtIter . Procent av den skattade ground data are oot avaU3.ble. Per 
urvalsstorleken r6r respektive år ceotages of the est:!.mal.ed stze of the 
gAn. sample fo r the t'espec tlve dates 

25 S Elever födda 1948 för vilka 6 PupUs bom in 1948 for whom 
årspost [öNUgger s..nnual scbool pardculare8 are 

available 

2S 7 Elever födda 1953 för v1lka 7 PupUs bom In 1953 fO f" whom 
drspost för eligger annual school parttculars a re 

avallable 

28 8 Andelen s tuderande inom hela 8 Proportion of lhose at 8cbool 
dlder s\tl.assen fBdda 1948 enligt wlthin a whole ycar --class of those 
SCSs :11dersstatlst1k och bland stu born in 1948 accol'd1ng to the SCB 's 
derande tillhörande indivtdualst.a age statisUcs and among those at 
tlst1ken nsdcb. 1948 . Procent school covel'ed by the LDdfvtduaJ s13

ttstlcs project who wel"8 bom in 
1948. Percenfages 

28 9 Amielen studerande inom hela 9 Proprtlon of Ulose a t school 
ålde r sklassen födda 1953 enllgt wlthin a whole year-c lus of lhase 
sess åldcrsstatist:lk och bland stu born In 1953 accordlng to the SCS's 
derande tUlhörande tndivt®aJs ta age stat1stles and :linOng tbose at 
t1stiken födda 1953. Procent school covered by the 1ndJvtdual s ta 

tlstlcs proJeot who were bom in 
1953. Percentages 

29 10 Eleve r som saknar l:isårsupp 10 PUpUs fo r whom tbe r e are no 
gUt, mcn för v1lka seD3re relklvt school-yea r data, but for whom at 
S3S mins t cn IllsArsuppg1ft (elever least one of the mlssmg school
med luckor) year data were later entered (pu

ptsl with gaps) 

" 
 Il a Elcver födda 1948 fördelade Ila PupUs born In 1948 d:1strtbu tA::d 
efte t" läJlå r by scbool year 

38 Uh Elever födda 1948 fördelade llb .(lupUs bom in 1948 dls tribured 
efter IliBår, Procent by 3cbool year, Pl:rcentages 

39 12:1 Elever f6dda 19"8 som s lutat 12a PupUs bo m In 1948 who have lart 
sIwlan rordelade efter sista läsir school. d1strtbuted by last scl\ool 
ocb skolfo rm year and typa of school 
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40 12b Elever födda 1948 som slutat 12b PupUs bom 1111948 wbo have 
skola.J:l fördelade efter sista läsu lett Bchool, d1strlbuted by last school 
och skolform. Procent per läsår yur IlDd type of school. Pereent

agea by Bchool yeal" 

41 12c Elever födda 1948 80m slutat 12c Pupila born in 1948 who bsve 
skolan fdrdelade efter sJsb. läsår lett school, dlstrtbuted by last scbool 
ocb skolform . Procent av tobla year ud t)'pe of school. Percent
antalet elever J registret ages of total numher of puplls 111 

the register 

13 Elever födda 1948 som slutat 13 PUpUa bom in 1948 who have leH 
skolan fdrdelade efter s1sta läsu school dlstr1buted by type of school 
eta skolform och faderns yrke in lut school yeat' and thdr {ather '6 

occupaHon . 

Ha Elever födda 1953 fördelade 148 PupUs bom in 1953 d1strtbut.ed 
efter läsAr 	 by school year 

14b Elever födda 1953 fördelade 14b PI,lpUs bomLD 1953 dl.str1buted 
efter lädr. Procent by school yur. Ptlrcentages 

15a Elever (ödda 1953 Bom slutat ISa .PupUs bom in 1953 who have" skobn ffirdelade efter sista läsAr lelt school, distributed by last school 
och skoUorm year ud type of school 

46 	 15b Elever födda 1953 som slutat 15b PupUs bom lD 1953 wbo have len 
skolan fordelade efter slsta läsår school, dl.strtbuled by last scbool 
och skollorm. Procent per läsår ye.ar and type of school, Pereentagea 

4'1 	 15c Elever födda 1953 80m slutat 15c PupUs bon in 1953 who have ldt 
skolan fördelade efter siSta läsAr scbool, d1stributed by las' school 
och skolform. Procent av totala a.D~ year aIld type of school. Pel"CeIltagea 
talet elever i registret of total number of PlPUS 111 the repster 

<8 	 '6 Elever fCldda 1953 80m slutat 16 PupUs horn lD 1953 who have lelt 
skolan nsrdelade efter sista läs!r~ school d1.strtbuted by type of school bl 
els skolform och faderns yrke . last school year and lhEU !ather 's 
Procent occupat1on . Percentages 

:f1GURER 	 FIGURES 

26 	 l Studerande inom åldersklassen l 'Ibose at school wtth1D the age~ 
fCklda 1948 enllgt SCBs .l1der&staH~ c18ss or those born 1n 1948 in accordance 
stUt och bland studeracde inom 1.Ddi- with the SCB #s age at1lU,;Uca and among 
vldua.lstat1sWtcn . Procent tbose at scbool with1D the individual 

stBUst1cs proJect . Percentages 

2'1 	 2 Studerande inom åldersklassen 2 'Ibose at sohool wtthln the age
födda 1953 enligt SCBs lldersstat1~ clasa of thoae born in 1953 tn accordance 
stlk och bland studerande inom tndi- with the SCB 's age statsat1cs and among 
ytdualstaUsWten. Procent those at sohool ~1th1n the 1ndlvtdual 

ötat1st.:l.cs project. Perceutages 

30 	 :I Elever födda 1948 med lii..sus- 3 Puplls bom 10 1948 with scbool
uppeUt och med luckor i procent av year mta I.lld with gaps in the percent
antal elever 1 registret ages of the number of pupUs in the register 

31 	 4 Elever rodda 1953 med läsArs- 4 Pup1ls bom tn 1953 with acbool
uppgift och med luckor l procent av year data and with gaps in the percentages 
.ntaJ elever I registret of the number of pupUI in the register 

35 	 5 Elever fördelade efter faderns 5 PUpUs d1stribut.ed by !.a.ther '8 
yrke och sista läsårets skolform. OCCupatlOll and type of scbooltn 
Procent last school year, Percentages 

36 	 6 Elever fördelade efter lli.slr 6 PupUs dl.strlbuted by 8cbool year 
ocb skolform. Procent and typ of school. Percentages 

<. 	 7 Organisatoriska RSTäDdrlngar 7 Organ1saUonal chmges with1D 
tnom skolväftendet 1960-1974. the scbool system 1960-'14 . 

http:d1stribut.ed
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2 Sammanfattning 

lndtvtdualatat1stiken omfattar 1'0'1 r1ksrepresentativa urval av elever, best4en
de av flidda 5,15 eller 25 I nAgon rnlnad 1948 respektive 1953. r.1aterlalet 
omfattar ca 12 000 elever födda 1948 och ca 10 000 elever fOdda 1953. lnsam
Ungen av uppgtfter pAbörjades dl huvuddelen av eleverna gtck lIrskura 6, 
dvs 1960/61 för mdda 1948 ocb 1965/66 fdr fOdda 1953. 

De uppgtfter som flnns l regtstren kan sägas vara av två typer, nämligen: 

A Bakgrurxlsuppgtrter har Insamlats våren 1961 for fl::Idda 1948 och vAren 
1966 Rir Ridda 1953, Pedagogiska InstirutioneB vid Göteborgs universitet sam
lade då In uppgifter om resultnten av vissa beglvnlngstest, standardprovere
suttat samt svar pI frågeformulär om elevens frittdslQtressen, framtidspla
ner samt elevens och familjen.s instii.lln!ng tUl skolan och skolarbetet. SCD 
samlade vid /lamma tidpunkter In uppgtfter om faderns och modens yrke!ut
btldoJog, anUl syskon ocb (eodast fdr fOdda 1948) res~'äg mellan hem och skola. 

D Årliga uppgifter (s k läUrsuppgtfter) om eleveroas fortsatta skolgång 
har sedan 1960/61 r espektive 1965/ 66 Insamlats av ses. dock Hingst t o m 
1968 / 69 Ri r rodda 1948 och t o m 1973/74 RSr fddda 1953. Uppgifterna omfat
tar hemort, skollorm, Arskurs . betyg, vissa t illval samt fdr!"ådda 1953 \1853 
orsaker Ull studieavbrott. 

lnsamllogeB av ! rUga uppgifter har omfattat folkskolan, enhetsskolan, gnmd
ekolan, realskolor, flIck5kolal1, farkskola , yrke!l",knlJl. .samt gymnasium eller 
motevaraode (dvs aJlmlU:lt g)'lDtl8.S lum enligt 1954 års stadga, teknJakt gym
nasium, haDdelsgymoaslum, gymnasium enligt 1965 års läroplan och gymoa
aleskolaB) . 

Därutöver RSreUgger ett fåtal uppgtfter från ytte rligare n!gra skotrormer , De 
många organlsatortska fflr!indrlngar som skett 100m skolväsendet under 
perioden 1961-197ol har Inneburit svårigheter vtd granskningen och RIdningen 
av de årsvia8 uppgifterna . 

Bortfallet I IlldlviduaLstatlstiken är av tv! typer: 

lndlvtdbortrall: Uppgifte r saknas helt fdr uPPBkattnlngsvts 1, 8 procent av fddda 
1948 och 7 , 4 pr ocent av fdddll. 1953 (som tillhör urvalet) , 

Partiellt borUall: En.sklld3 bakgnllldsuppgUter saknas mr mellan 4 och 16 pro
cent av eleverna t r egistret. Oortfall av läslrsuppgift.er är svå..rt att ange, En 
jämlörelse med SCBs statisti k över lIdero pi elever Inom skolväsendet , !!lom 
görs vart tredje år, vtsar att bortfallet av läslrsuppgifter varierar Idn eooul 
0,5 procent första undeMlökolngsåret fdr fOdda 1953 Ull ca 14 procent, läsåret 
1963/64 fd r fOdda 1948. På grund av tlet tillämpade InsamllDg3fdrfaraodet kan 
det antas att uppgtfte rna t stor utsträckning saknas mr elever som efter stu
dieavbrott å terupptagit sin skolgång - detta gäller I fdrsta hand eleve r fcldda 
1953 

Det material som samlades In fårsta liren [dr respektive årgång har, Ibland 
ttllsamma03 med ytterligare urvalsuppgl.fter, legat lin grurxl fOr 40-tal forsk
ni ngsrapporter fd.n pedagogiska IllBtlwtlonen t Göteborg. 

I rapporten redov1s!LS nigra t.:lbeller. vilka I forsta harxl framställts för grans k
ningen och kontrollen av oUlterlaJet. Dessa åskådliggör skIllnaderoa I val av 
srudlevägar mellan de bägge ArgllIgarna. BI a visar materl3.let att fler e lever 
födda 1953 gAtt vidare till gymnastaJa studier tin elever fddda 1948. Av tabel 
lerna fra.mgu vidare de fdB många ttdlgare uodersöknlogar kända ek1 l1naderna 

http:l�slrsuppgift.er
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Ifråga om fortsatta studier for barn frln olika hemmiljöer. Vid en Jiirruorelae 
mellan rodda 1948 och 19S3framgår att andelen elever som forta att till g)-mna

sWa studIer !Skat mest bland barn t1l1 a.rbecare, jordbrukare och lagre tjänste
män, Däremot har bland barn tUI akademiker, officerare och direkUlrer /dIs
poneDter andelen som gltt vidare tW gymna.s1ala studier sJWlk1t DAgat. 

I forellgga.ode rapport ges eo utforllg redogörelse for vilka uppgifter som In
nmIata samt bur dessa uppgifter granskats . rlinats och kodats. I rapponen 
togir en fullständig dokumentation av samtliga förekommaDde koder, 
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3 Bakgrund 

UDder de slsta. hen på. 1950-talet utTeddes den framtida skolstat!.stikens ut
(ormning, En utredningsgrupp bestdeode av ddvaraode skoldIrektören Mats 
Hultla, dåv'araooe forste aktuarien Klas Wallberg samt byrådIrektör A Meblus 
foreslog att, jämsides med den löpande skolstatiattkens uppgifter om elever, 
klasser etc, även ett bakgrundsmaterial skulle Insamlas som kunde belysa 
frågor om elevernas val av utbildning, effekterna av skolreformer, studie
och yrkesvägledningsinsatser etc, Därfor foreslogs eo longttudlnell studie av 
elever under hela deras skolutbildning, senare benämnd Individualsta.tistlken, 
[)enna stlldte skulle ske genom att ett stickprov omfattande aHa elever (ödda 
den 5, 15 eller 25 alla måoader skulle tas vart Se Ar1 , JndlvtdualstatisUken 
kom att Ingd j programmet for SCBs skolslaustIk fr o rn 19603, Den fonta 
unde.rsölmlngen påbörjades hösten 1960 och insamlingen geoomfordes våreD 
1961, 

på förslag av professor Kjel.! HärnqV1st tillsatte statens råd ror samhälls
forsknIng en kommittå, bestående av proCessor erna Kjell Härnqvlst, Torsten 
HusM och Gösta Carlss()!l som tog Casta på lndlvidualst.atistlkens möjlighet..... 
De rdreslog att skoluppg:lfterna skulle kompletteras med vissa bakgrulJdsupp

~~:rit~d:7n~::~:~,P:~~::i~~~!~~' ol~t~~lIgenstest samt h'ågorroraode e!ever

Sko11:Sversty r elseD och statens råd tör samhällsforskning bid rog med kostna
derna for den särskilda Insamllngen av bakgrunosl.lppgifter, Ped~gogiskA 
Institutionen t Göteborg skulle ans'v'ara for Insamlandet av bakgl'l.lndsllppgHter 
/lamt ansvara f6r utformningen av test och frågeformuliir m m. Vid Institu
tionen ansvarade främst Kjell Härnqvist och Allan Svensson for detla arbete. 
SCB .kulle därefter ansvara f6r Insamlande t av de ;lrliga uppgifterna om skol
fonn, betyg m m samt fårsta Aret även fo r insamlandet av vissa sociala bak
grundsuppgi f ter ' 

Den första årgången ("kohorten") bestod av alla elever fOdda den 5. 15 eller 
25 nagon mlnad 19413 . Vor denna årg~ng s!l:edde den forsta uppgiftsil)sam
Ungen v:\r\.erminen 1961. Den andra , och hitintills sista, å:l'g!ngen bestod av 
ett motsvarande Stickprov bland elever rOdda 1 953. SCB har därefter .ärligen 
insamlat uppgifter om skolgången, dock läng!H t o ro läsåret 1968169 Rlr 1948 
å rs årgång och 1913/74 fdr 1953 Ars årghg, 

Då. indlv!dualstatistiken påböl'jades 1961 var m:llsliltningen att mfll1 skulle föl
ja Individerna i alla skolformer så Binge de befann sig under utbildning. Upp
fåljningen fOl' var je årgång har emellertid begränsats till nio lliS:\r, som re
gel efter !ok 6. Den omfattar dledes läBål'en 1960/61 - HJ6S / 69 !'öl' fOdda 
1948 och läsåren 1965/ 66 - 1973/74 for fOdda 1953 . Insamlingen av uppgifter 
har dledes senast avsIut.'lts det llisAr d.i elevernll var 20-21 .il' gamla4 . 

1) Utredningen angående skolstatisUkens inriktning, omfattning , organlS3tiOn 
och f6rlliggning överlämMdes tiU skolöverstyrelsen 1959 . Se t e:ot Aktuellt 
fdn skolöverstyrelsen 1960 , sid 577 . 
2) Se Allan S\'eoss()(! "Sociala och rebrjonala faktorers samband med över- och 
uooerprestatlon i skolarbetet", Rapporter fr~n Pedagog\ska. InsUt~tionen i 
Göteborg, stenen 1964. 
3) Enligt hes lut a v riksdagen 1960 överflyttades sko lstatlsllken till se B. 

4) SeB har sedan tång tid tillbaka Insamlat IndlvlduppgHter dSrnnde inskrivna , 
närvarande och e1o:arninerade vid universitet och högskolor samt !lven vls!la 
andra utbildningar. Dessa uppgtfte r finns i huvudsak samlade [ SCDs högsko
leregister . Härigenom är det i princip möjHgt att. efter tillstånd ,H' d:lta 
inspektionen , komplettera lodivld9!atistlkens uppgifter med UPPboifter om gtu
dier vid universitet och högskolor . 
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4 . 1 BAKGRUNDSUPPGlrfER 

1
• . 1.1 Ele yer födda 194 8

Under våren 1961 htiUa rdrberedande konferenser 8og4eade Individll.Blalatiati
ken mellan SCB. skolöverstyrelsen (SÖ) . reprelleatBnter for atat.e1l8 rid fOT 

samhällsforskning eamt representanter fdr olika Illru"- och RSrlUdraorganlll8~ 
tIoner. Deltagarna I dessa konferenser beslöt att till det Inforrnatioosbrev om 
lodividualatatistlken 80m skulle gl ut Ull alla berörd. rektorer foga en rekorn
U1eodatloQ&skrlvelae undertecknad av de berilrda orpnlaattollena . Denna akl 
veIse UUländes I början av april 1961. (Se bilaga 10. ) 

I mitten av aprtl 1961 aKnde SCB en begära.a Ull .amUlga rektort:r 100m akol
vbende.t om alt de _kulle lIunna uppgifter om antalet elever rOdda 5 . 15 eller 
25 I Dlgon mlnad 1948 80m 180ns Inom rekton omrldet (motavaraode) . Begli 
ran ulsllndes till l 263 rektoraomrlden och uar Inkom IrAn l 253 . l de reite· 
rande 10 upp.skattade8 aot.alet baro . 

J maj 8linde Pedagoghks. InstItutIoDeo t Göteborg ut de material 80m skulle 

anvlDdu vid teStrllnge:D aveleveroa . Detta material. lom kallas provbUt.et. 

IOD.höll forutom Viaaa beg4vnlnpte81 IveD fr igol' ri:inade akolmotivaUoo, 

tntreneD och plaoer f6r framtideD . P.4 provh!Utet akulle deuutom logeS re

aultaten a\' ataodardproven fl:ir de elever aom genomgitt deau. uoder llUlAret 

(ae bilaga l: Variabe lbeakrlvQtng samt bilaga 101 . Totalt uUJli.ndea 12 650 prov

hlf.ft.en varav 12 290 till elever I lolkakola och 360 till elever I realakala och 

flickskola . Testniogarna jgde rum under UdeD. 8-27 maj 1961. Ttlt Pedagogiska 

InatltuUoneo Inkom 10 676 Uytlda provb.äft.en. 


I juli 1961 utallnde SCB e D blankett Ull akolorna I.ng4ende de elever 80m Ingick 

I urvalet , Blaoketteo Innehöll tvi delar, en med frl.gor om akolform, betyg 

vtd läa6.re ls alut OlIv och en andra del med frigol' om vta.. II k locloekooo

mIaa bakgrundsuppgH~r (ae bilaga 1) . Blaoketten Ifylldes av lIkolaD.! peno

al. Det kan anw an akolorna 110m regel tog kontakt med ftSrlOdnr och ele

ver mr att erh111a uppgth om yrke /utblldni og lamt penoanummer. Uppgtfta

InsamHogeo pAglck t o m aep~mber ml.c.ad . Totalt Inkom 11 9704 blanketter . 

Au SCB erhöll nera blanketter lo det huallnda antalet provhlf~n beror pi att 

SCB kunde 118mla In de efterfrAgade uppgifterna uoder en IKngTe Ud, medan 

testningarna e.ndast kuDde geaamforaa uoder ea kort tidaperiod , 


De 8ocloekonomlska bakgrund8uppgtfter 80m erbl:lll8 genom SeDs blankett har 

tllIaammaaa med de av pedagogi8ka loatltutionea I Göteborg loaamlade upp

gifterna behandiata aom en enhet bentimod bakgruadsuppglfter . Deasa uppgifter 

har eDdut Insamlata en giag 80m en bakgrund for de n aenare uppf61jningen av 

elevernaa akolgAng . Den del av SCBe blankett aom Innehöll uppgifter om ele

veM _kolg!ng läaAret 1960/61 (akoUorm, lrakura , betyg etc) utgör deo r6rata 

a k uauppgiften , se vidare aVllnl1t 4. 2. 2 


1) AvslLltCet bygger pA AUaa Svensaona "Sociala och regtonala faktorera I118m

baad med över- och uoderprelltatlOo I skolarbetet". RapPOrter tr.4n Pedagogtaka 

InaUtutlonen I Göt.eborg . atenc1l1964 . 

2) J tidigan publicerat material (r4.n pedagogilIka IMtltutionen I Göteborg be

DmD.ll Inatltutlone.DJI matertal lnaamlat genom provhUt.et gruoduppgtfter och 

SCB de uppgifter lnaaml&de 1961 prlmliNppgtfter . 


I 


http:provhUt.et
http:provb.�ft.en
http:hlf.ft.en
http:provbUt.et
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Redan år 1961 gjordes en granskning av personnummer och namn I de material 
som Insamlats av pedagogiska Institutionen i Göteborg och av SCB. Hlirvld 
framkom att ca 3 500 blanketter saknade eller hade felaktigt personnummer. 
Ett ttdskrävarKIe rlUtnlngs- och kontl'OlIarbete, som tiU stor del utrdrrles vid 
pedagogiska Institutionen med ledning av uppgirter frAn SCB. resulterade l att 
både de av Institutionen och SCD Insamlade uppgifterna. rdrcl!g fdr 10 562 
elever. Dessutom rorelAg de av SCB insamlade bakgrundsuppgifterna for ytter
ligare 1 388 eleve r . FrAgor rörande kvalitet och bortfall behandlas fflr övrigt 
I avsnitt 6. 

1 
4.1. 2 Elever fddda 1953 

Det andra urvalet Inom tndlviå.lalatatlst1ken omfattar elever födda 5, 15 eller 
25 n4gQn månad 1953. Insam1.Lngen av uppgifter påbörjadea under vAren 1966 
och föregicks av lJ.knande informatlons- och rekommenthtlonsbrev som vid 
tnsamllngen 1961. I buvudsak skedde upgiftBlnsam.l.lngen 1966 på samma sätt 

280m beskrtvtta ovan mr födda 1948 • Uppgifterna om elever t Stor-Stockholm 
mumlades I aamarbete med 8OClologlsk:1 lnStltutlonen vid Stockholms univer
s itet, då tndlvtdualslatlstikena urval Sllmtidlgt ingick I det skandinaviska forsk
ningsprojckWt Metropolit . 

Till skillnad motinsamlingeD ir 1961 avseeDde fddda 1948, Insamlade man 
1966, for elever flk1da 1953, fdn rektorerna Inte bara uppgift om antalet ele p 

ve r I urvalet UlaD ocks! personnummer och namn. Det på detta slilt upprättade 
registret låg till grund for utaändandet av testmaterlal (provhäfte) och blanket
~l' fOr uppglrt om skolfdrh!llandena (SCDs blankett). Dlatrlbutionen av bägge 
blanketterna skedde Cdn InstItutInnen I Göteborg. r likhet med Insamlingen 
1961 Innehöll sess blankett dels frågor om vissa bakgrundauppgifter och dels 
uppgifter om skolform, irskurs, betyg etc ror Hislret 1965/66. PI samma 
slltt som for rddda 1948 har bakgrundBuppgther Crln SeBa blankett tillsammans 
med uppgifterna h!.n provhäJtet behandlats som en enhet. 

Efter Il1.!Iamllngsperloden 9-28 maj 1966 gjordes en motsvarande kontroll av 
persollllummer och namn som ror fddda. 1948. Ener kontrollen forel!g ror 
9434 individer uppgifter både från provhäftet och uppgifter rrån sess blankett. 
Dessutom fanns 521 elever med enbart uppgifter fdn SCBs blankett. Frigor 
rörande kvalitet och bortfall behandlas för övrigt t avsnitt 6 . 

1.2 seRs ÅRs VISA lNSAMLING 

Vid de inledande uppgHtslnsamlingarna1961 och 1966 erhölls. vilket beskrl
vHs I filregående avsnitt, uppgifter för första läsåret r örande e levernas skol p 

ging. Dessa uppgifter omfattar personnummer . oamn. hemort. skolform, be
tyg etc (se bilaga 1). Efter den rörsl.a uppgiftsinsamlingen 1961 och 1966 har 
SCB drllgen samlat in motsvarande uppgifter om varje elevs fortsatta sknl
gång. De Hisdrsuppgtrter som sce insamlat har vid bearbetningen benämnts 
årspost . En årspoat best!r dledes av de uppgifter nm skolform, årskurs, 
betyg etc snm Insamlats for ett visst IlUJlr . Insamlingen har skett genom att 
SCD till den skola, va rifrån uppgi ft erh:llllts rdregdende ir, stint en blankett 
med e levens namn och personnummer samt mottagande skolas namn angivel. 
Man ombads vid skolnrna all fylla I blanketten och sedan åle rsända denna till 
sca . Om eleven under IlUIåret slutat skolan ombads man p:lskolan att anteckna 
till vilken skola eleven fl yttat. .ad att sce I slället kunde skicka blanketten Uti 
elevens nya skola . 

Il1.!IamJingsmetoden fungerade endast de lvis, eftersom skolorna, när eleven 
flyttat, inte alltid kunde upplysa om till vilken skola eleven flyttat. , Skolorna

l) l\vsnIttet bygger på Airi Revlo Johanssons "IndivlduaJSbttsUkunderstiknJngen 
1966". Rapporter ft'4n pedagogiska institutionen I Göteborg , Stencil 1968 . 
2l Inro rmatlonsbrev och missiv, se bilaga 1l 
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har haft apeclellt svArt att vid överglag frlo folokola, e.uhetllskola och grund
ekola till realskola / ntckekola och till gymnasiala ekolformer ange dec nya 
.kolan . Äveo vid studieavbrott mr t ex fdrvll.rvsarbete, bar det varit avlrt att 
erhlJ.la uppgifter om eventuell senare skolglng . Fdr varje Ar ökade därfdr an
talet elever vars eventuellt fortsatta skolglng var okänd. 

J det missiv aom medrnljt blanketterna for fddda 19<18 omnämDdes t o m läs
Aret 196<1 / 65 late yrkesskola och de frivilliga fortBlI.ttnlngaklaaserna Ilolk
ekolan bland de akolrormer för vUka SCB varit Intresserad av att erh1lla 
uppgifter om fortllatt akolghg. Detta har medfort att mAnga rektorer Inte 
rapporterat om en elev tlvergltt till olgoo av deSlSa akolrormer . 

Vid Inumllngen av uppgifter fdr nsdda 1948 gjordea 1965/66 ett fdr8 ök att 
kompletlera SCBI uppgtfter om vilka lom gick kvar I akolan . SCB vädjade till 
de rektorer aom e r höll blanketter frAn SCB att de med hjälp av akolorna.a elev
r egister, akulle sända In uppgifter for aUa elever fOdda 5.15 elle r 251 någon 
mlnad 1948. oberoende av om SCB aänt ut blanketter for dena elever eller ej. 
Re ktorerna ombads att liven for della elever .klcka In uppgtfter om tidigare 
.kolgAng dl denna var känd . Jnga uppgifter finna om det exakta antalet elever 
.om. pi detta sätt 'terfanns . Enligt en uppgift var antalet utskrivna blanketter 
1965 / 66 ca 3 400. vilket antyder att SCB fdr Iä.d.ret 1964 /65 hade uppgtrt Om 
att detta antal elever fanna kvar I skolan. I det nu rurellggande registret finns 
<1788 stycken läsArauppgIfter för 1964 /65 vilket kan tolka. 110m att denna komp
lettering medrorde att mlnat ca 1 -400 elever 'terraona . DeS811. elever Ater[anns 
I fbreta hand Inom yrkellkolor. lekolsks gymnuler och haodelsgymnuler . 

Vid U18ltndnlngen tIllakolorna vArlermlnen 1970 gjordes ett ftirs/jk att Aterftn
na elever rOdda 1953. vilka gick kvar I skolan utan att SCB hade uppgift därom. 
Härvid användes de uppgtfter som SCB hUgen Insamlar om sökaode och an
tagna Ull gymna.a lum och fack!lkola . Eftersom SCB saknade IndividupPgtfter 
om aökande eller antagna till bl a yrkesskolan kunde motavarande knmplette
ring ej göras för andra skolformer lin de nyss nli.moda . N'got reaultat &\' den 
gjorda kontrollen finns Inte dokumenterad . J eft.erhaod lir det Inte mtljllgt att 
utvärdera resultatet. :F1Srmodllgen 'terranns relativt lA elever, erteraom 
gymnasium och fackskola var de skolformer fdr vilka uppRSljnlngen fungerat 
bu\. Se f Ö avsnitt 6 röraode kvalitet och bortfall. 

DA gymnasleskol..a.n lJlsuet 1971/72 for törsta glngen fanna med 1 staUsUken 
kodades de 2.irt.ga l.iDJerna So, Ek och Te som det! förutvarande fackskolan. 
SCB beslöt lör att lA bästa Jlimforbarhet med tidigare Ar, art koda de ''tIvrlga 
2~J..r1.ga linjer ocb .peclAlkuraer " Bom yrkesskola. Ay olika. anledningar, tn:l
lJgen främst p g a en feltolkad kocb:J.1ngsinStruktlon, kom de "övriga 2·1riga 
linjer och specla.lku.rser"1nte med läsåret 1972/73. Detta flr p g a lnsamllnge
förfarandet, även Aterverkningar läsåret 1973/74. Vid JämföreJaer med andra 
material mute således beaktas att. yrkesskola och fackskola l1ndh1duaJstaU
BUken, efter gymnasieskolans genomförande, skall Jämfdrae med gymn.asle
akolans 2-1r1ga linjer och apeclalkurser , (Jmf avsnitt 6.4.2 ocb 7 not 12 och 
13 aamt figur 7). 

http:2.irt.ga
http:erhlJ.la
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5 SCBs bearbetning 

5.1 TIDIGARE BEARBETNINGAR AV INDIVIDUALSTATISTIKl\lATERlALET 

Som tidigar e nämn..., svarade Vid den inledande uppgift8in.'.lamHngcn 1961 och 
1966 pedagogiska Institutionen i Götebor g for granskning och rättning av prov
hä.ttet for fodda 1948 och av blide provhäftel och SCE-blanketten fdr Rklda 1953. 
Sedan des/Ia materia L granskats över fönIes uppgirternn UH hAIkort. vilk.'l le
gat Ull grund ro r de omfattande bearbetningar som skett v1d dcn pedagogiska 
Institutionen och liven vid andra Institutioner. 

Efterhand som Ar!luppgHlerna inkommit ti ll SCB har uppgifleroa granskats, 
kodats och BverrurUi tttl hålkort. Under tnsamUngsperioden 1962 - 1974 sked
de stora f6r1Uldringar av skolväsendet. vilket medfört att SCB vid upprepade 
ttllfållen varit tvungen ntt lindra kode r och granskningsln!ltruktloner . Utöver 
an olika skolformer forsvunnit eller t1l1komrnit har liven nya skolämnen till
kommit och belyguystemet ändrats . Vidare har det p g a personalIörändringar 
varit eU generellt problem att uppnå en likformig granskning och kodning under 
en så lAng tidsperiod som fjorton h. 

De uppgifter 110m :lrllgen insamlades resulterade I en omg.lng hålkort Rlr \'a rje 
lrskull och enskilt Ar. ror att underlätta en senare bearbetning av hela ma
terialet pAbörjade!l 1973 Inom SCB en fullständig genomgång av hela materia
let I syfte att p:l magnetband samla alla uppgifter som rorel:ljJ for de olika ele
verna (bakgrund!luppgHter jämte fö r ekommande årsuppgHle r ). 

De olika uppgifterna skulle sammanror as med hjälp av de uppgifte r om per son
oummeT som rurekom p! samtliga hAIkort . Som alltid vid denna typ av !lam
bearbetningar vlstule det sig atl en del uppgifter var bristflllliga och att en del 
Arsuppgttler hade per sonnummer som saknades bland bakgrundsuppgHterna . 
Vidare framkom i en rad falt inkonsekvenser i frlga om koder och liknande. 
Eftersom dessa typer av br istnilllgheler eller Inkonsekvenser i materialet Rlr
svira r senare bearbetni ngar, bestämdes att en så fullständig granskning av 
materialet som mÖjligt skulle göras. Härvid har de olika uppgHterna granskats 
med hjälp av olika d:Hamaskinprogram. Dlirefter ha r de uppgifter som data 
masldnen sorterat ut granskats maouelIt och I många rall jämrorts med de ur
sprungligen rapporterade uppglfterna1 • De r ättade uppgifterna har därefter 
InRlrts I registret. Som slutresultat har erhållits ett register på magnetb:!Ilt.! 
Ri r vardera årg:lngen omfattande både bakgrundsuppgiflerna och befintliga års
uppgtfter sammanrorda for varj e individ . 

De gjorda gr3nskningarna och rättningarna är av intresse alt känna tUl ror 
dem som senare aV8er alt använda materialet ror olika slag av bearbetningar 
och analyser . Därror ges I Riljande avsnitt en kortfattad beskrivning hörför 
- va.rvid en $ep3.r3t redogör<!lse ges fdr vardet'3 lrgången. ber oende på 3.11 
graD.!lkning och rällning sken något olika . 

1) SeD har i siH arkiv samtliga av ~i nsamlade blanketter dvs SCOs IJl:ln
keller fdn 1961 och 1!)66 umt samtliga senare insamlade l:is:.\rsuppgHler 
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5. 2. GRAh"SKl'.1NGEN AV UPPGlITERNA AVSEENDE FÖDDA 1948 

115r fodda 1948 forelåg fl:Slja.nde h'lkorLSma~r1al banrade på uppgHU!r lnaam· 
lade 1961 . 

_ 10 559 hålkort med uppgifter frAn provhäftei 

_ 11 934 hUkortspar med de uppgiher SCB Insamlat HI6I (Rir varje Individ 
forelAg h" olika h!lkon. vsrasr antalet bålkort var 2:11: 11 934) 

_ 11 557 hUkoTt med betyg I vina ell.!lkllda Rmaen .amt tv4 betygssummor 
(5CB ha.de 1961 tassmlat och dataregistrerat vårterminsbetyg I aamtUga jm
nen . Senare bestämdes aU 4raupppfterna ävell for 1960 / 61 eDdast skulle om
fatta betyg I vius ämnen aamt tvi betygssummor jämte uppgtft om antalet t 
summorna ingående betyg: se ang betyg billiga l: Varlabelbesknvningl. 

Det forsta steget I bearbetnlllgen var att sammanfora de olika uppgifwrna som 
forellg for varje eley . 1 de fall dA del for en elev· (ooett personnummer) faDns 
alla fyra hålkorUltyperna bildade uppgtCterrul. på deua en ny • k datap:>sl på 
ett magnetbaod. Denna kallu huvudpost. Vid forata bearbetningen bildades 
10288 sådana huvudpoater. vilka dock illle alltid var helt kompletta ...ad avsel' 
de en$kilda uppgifteroa.l de fall då det iote fallna fyra matchande hUkeTt 
skre...s de som fanns ut pA en felUata . Felen kuDe vara .... {oljande typer: 

.1 ' 'Dubblett'': .amma per80QIlUmmer rdrekom pi lvi MIkort av aamma typ 

bl "Udda" : ett eller nera hilkort saknadea. 

Rir att avgtira vHken .... dubbletterna aorn ...ar riktig fra mletades mot.svaraDde 
onginalblankeu , NamDen och penonnummer kDotrolleradel mo! ett u.tdrag ur 
SCB. "Register över lOtalbefolknlngen" (RTB) ....arvid det lom regel var möj
Ugt att futslå rätt namn och personnumme~ . 

l de fall dl hllkorlet med uppgifter frin provh~et sakn.dea gjordes en for
frIgan bos Institutionen I Göteborg om ele...en fanns med ( deras malerial. Om 
d Inte ...ar fallet och KveD t ... , aY de övriga ovan nämnda b'lkorten Ilsknades 
atrök8 eleven I registret och uppgifterna behandlades lole vidare . I t;vrlga 
fall medtog!! ele...en, utao uppgtfter frin proybäftet I den fONatU bu.rbelnlnpn . 

DA ett a... h4lkorten med uppgifter Insamlade av SCB aa.knades kunde ! ·!tttoJng 
ske genom att nya kort frams.tli.lldea från orlginalblanketten. Om onglnal
blaDketlen Inte kunde lterfinnas medtogs e),'veo I regblret om ett hU koTt aak
nade5 . I de fall dl nera hilkon. aaknadea medtogS eleven I regilltret bara om 
hlIkortet med uppgUU!r frln pro...bäftet ockd rorel!g . Genom att orIginal
blanketterna fanM arldvende efter ett nertal oUn pnndper blev rKttlllng!!
.rbetet mycket tMakrävande . 

Efter tre rlltUilnga- och gransknlngllomg!ngar [anns I'Or 11 9~3 elevel' eD mer 
eUer mlodre fullatlmdlg buvudpoet . 

Andra ateget I granskningen var att till huvudpol!lten foga Ill.air8uppgifteraa 
med samma peMlOtlnummer som 5CB lnBamlat asr IttalreD 1961/62 - 1968/ 69. 
Deo forata läsArsuppgiften f1jr lädret 1960/61, fantlll med redan I ror'ata ste
get. V.rje His.irsuppgift 80m fogades Ull en huvudpoat kaHades!!:.!.E2!!.: Uoder 
bearbetntngsekedet {anna t ...l typer a ... datapoater . dels buvud)?O:llten bl~8tAende 
a ... olika bakgruDdsuppgtfter och uppgifter fdr läsåret 1960/ 61 . dels lrsposter 
flk luåren 1961 / 62 t o m 1968 / 69 . (l det (ärdlga registret finna Illgellsldllnad 

l) Ur RTB erhöll. en fHrteclmlllg över alla invlnare t landet per 1973 som var 
fl:Idda 5, 15 eller 2~ lolgon mlnad 1948 . Det var lote möjUgt att ulan stora kost
nader CA motsv.rande lista Rlr tidigare ttdp.1nkt . DettA medRSrde att HTB 118
tan ej helt överenBlltMmrner med urvalet 1961. beroende pi dtSdsfaU, migra
tion ocb Mmobyten. Full Idamet och tdentlfikatlon kunde dllrC'6r inte II.Utid nu. 

/ . 

http:kaHades!!:.!.E2
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mellan den i fårsta bearbetningssteget upp(agda "!rsposten" och de I steg tvi 
upplagda irsposterna.) I registret och vid diskussioner av kvalitet och bort
fall särskiljes i stället bakgrundsuppglfterna och de 8 k 11'9po81erna, Inklusive 
den första IiisårsuppgIften for liisilret 1960/61. Endast årsposter för elever 
med huvudpost medtogs i den fortsatta bearbetningen. 

Inledningsvis (anns 11 953 elever med huvudpoSloch 43 440 Arsposter med 
personnummer som Identitet. Efter sambearbetnlngen fanIlS for 9 032 elever 
korrekt upplagda registerposter • dvs huvudpost Jämte en elle r flera årsposter 
I obruten följd förelåg ror en e lev . Alla övriga uppgifter skrevs ut pi en rel
lista. på denna erhölls: 

a) "Dubbletter " : bland årsposterna foreU.g fOr en elev flera år.lpotlter 8:'1.mma 
läsår . Detta fel fdrekom fdr 365 elever, 

b) "Lucka": bland årsposterna fanns tidsmässigt en lucka RSre elevens slsta 
läalrspost, Detta Cel fdrekom fOr l 995 e lever . (OJservera att detta Inte inne
bar någon saklig granskning av uppgtfter om årskurser, avslutad skolgång etc.) 

c) "Udda": huvudposter (~lev) ror vilka !uposter (efter 1960/ 61) hell sakna
des, vilket var orimligt I de flesta fall eftersom de flesta elever vårterminen 
1961 slut.'lde ;1k 6 och skolplikten var minst 7 år, Detta fel fdrekom for 562 
elever , 

Dubbletterna kontrollerades mOl prim~rmaterialet. varvid det ibland blev 
aktuellt att byta ut den läsArsuppgHt som redan sammanfört.'.! med n&.gon annan 
huvudpost. Den ena av dubbletterna kunde ofta hänföras antingen till annat läs
år eller ti ll någon annan huvudpest (t:elev), 

Många av luckorna kunde elimineras i samband med att rtltta personnummer 
tnfordes för dubbletterna, Eftersom en stor del av luckorna och udda hUVlJd
poster berodde på personnummerfel kunde bAda feltyperna till stor del elimi 
neras genom en omfattande genomgång av prlmilrmaterialet och relltstans upp
g1Cler om luckor och dubbletter. 

Som ovan nämnts skrev SCB av personnummer {rAD fdregAende läsårs blankett 
vid ut.'.!ändningen av nya blanketter till skolorna. Detta medfdrde alt om per
sonnumret av någon anledning blev fel så återkom del fe l..ktlga numret som 
r egel 111' från år, Vid rättningsarbetet f6rsökte SCB därf6r i forsta hand all 
identifiera och rätta de Call där det for samma elev fdrekam nera luckor i 
rad . 

Efter tre maskinella gransknlngsomgAngar ranns rdr 9 360 elever uppgifter 
med minst en å.rspoat (efter 1960/ 61) och utan luckor, För 2 OBO elever före
ldg luckor . medan 413 elever helt saknade årsposl (efter 1960/61). Antalet 
elever med luckor hade s:Hedes ökat rrAn fdr!lta bearbetningen, fran l 995 
till 2 080 . Detta be rodde pA atl alla lrsposter !lom personnumret ändrades 
på jämfdrdes med de redan korrekt upplagda regtsterpoaterna. Därvid bilda
des i fl e ra fall nya felaktiga poster dl det uppstod en lucka I radp.n av årspos
ter , t ex om en korrekt pose Innehöll årsposter 1961 / 62 - 1965/ 06 och man 
vid en dubtllettkontrolt fick fram en årspost fdr 1968 / 69 fdr eleven I fråga upp
stod luckor for I ~åren 1966 / 67 och 1967/68. Totalt torde en eller nera lä.s 
årsuppgi fter ror ca l 500 elever ha rältats. De å r sposter som saknade någon 
huvudposl , bearbetades inte vidare . Programmen var inte konstruerade sl 
att en dikning av överblivna lrsposter var möjlig. 

Sedan ovanst:lende gransknillK!I - och r iiltnln~srorftlr3ntle avslutats sam lades 
uppw.fterna ror a lla elever m('(l en hu\'udpost på ett magnelbtlnd (dvs :iven 
e lever med lucko r och ulan nlgon årspo.st efter 1960/ 61) 

Tredje sl(' g-el vid gz'nnsknlngen och rättningen var en granskning' ~ I V skolforms
koden ro r all3 läsår L:nder tnsamlingspe.riooen :imJrades koclerl13 vid etc till
f~Ule . Dess utom ~Jo rdes \' id flera tillftillen sm:irre justeringar av koderna , De 
genomRirda f6rändl'ingarna wIr inte al l tid ti l!(redsstäl lande dokumenterade. 
vilket m!'dfö rt att identi rierln~en a~' enstaka kod('r blev svlr Fö r (ut identi
nera m:\ng:t koder kr:i\'des kontroll med originalblanketle rna . 

http:�rspo.st
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Alla koder Identifierades och liverf1Srdea !!ledan Ull den a k SUN-kocleD /SvellBk 
utblldninpnoroenklatur ulglv8a av SCB l!!Ienen Meddelandeo I umordolnp 
(rigor 19'3:14 och 1973:15) . ae bilaga 2 . 

Som eU f)ärde steg grall.9kadea de enskilda uppgifterna I regtatret (vart &bel
vitrdena). Man kontroHerade att varje uppgift llg Innm altt deRnitionaomrlde . 
Härvid framkom det att betyg och tHlvaldm,nen viaaa lub var ata.a.sade l fel 
posltloQ. Dea88 generella fel rXttadea mJlSldoelll med hjälp av eU fltaooard
program. De lteralleade felen rättades .edan Individuellt uUfrln c.rlgtnal
blanketteroa . lJ'ligon kontroll mellan olika variabler gjordea Inte . 1 

Vid en avslutolngsvis geoornfi:ird dubblettkontroll framkom tre dubbletter, vil
ka bortiogs , efter umtllga rlittnlog8r fanns 11 950 Individer I registret. Del
ta antal lir Identlakt med de uppgifter som lli.mn.aa I Allan Svens sona rapport 
196.. (ae nol l sid 2) . 

5 . 3 GRANSJrnlNG AV UPPGIFTERNA A\' SEENDl: FÖDDA 1953 

I det ftiJjaode redogöra endast RSr de moment I gransknln.gen ocb rä.ttlllagen av 
uppgflterns rdr asdda 1953 .om akiljer alg frin vad aom beakrlvits för mdda 
1948. 

Det ffirsta steget Wr RSdda 1953 mntsvarade det mr lödda 1948 . SkJiUo.a.deo var 
att materialet faoM pi ends.llt tvA hAIkarl, som aUts! skulle nmmanfdras . 
Det eD.a. hlIkortet omfattade skoluppgifter mr Ibi'tet 1965/ 66 medan det andra 
omfattade av pedagOgiska IDatltIJtloDen I Göteborg ocb ses Insamlli-de bakgnllMis
uppgifterna . 

Vid forata bearbelnlageo fanna 9 924 hlikort med. bakgrundauppgtft>er och 
9 en hlIkort med uppgHter om BkolfdrhAllatldeo . 

pl unHna dtt Bom ftir rOdda 1948 . bildades av uppgifter frlo de två korten 
en dalapost kallad huvudpost. Vid torsta. bearbelalngeo bildades g 511 huvud
poeter • dvs rdr 9 511 elever fanns b~ge korttyperna . 

FeleD Bom framkom var sanuna som fdr fOdda 1948 . dvs aDttngen var ett av 
hl1kort.en udda eller oc:ksl fall~ det dubblett av ett b.llkort. Rättniageo be
drevs på DlOtsvarallde slin Bom ror fddda 1948 . 

Rutinerna förcaJUadea av att det bara fanns tv! korttyper r~r födda 1953. DII.r
emot var det , trota de kontroller 80m gjona av na.mn ocb personnummer vid 
(aaamllnptlllnillet , ner elever 80m bade felaktiga peraolloummer tia vid mot
.....araode rlittalog för rOdda 1948. Slutligen fanna en buvudpost Wr 9 955 ele
ver. Liksom fdr IHdda 1948 sakn&de viSSA elever de uppgifter 80m Insamlats 
genom provhä.ftet, men ffiT aUa elever faooa de uppg1 fter 80m SCB Inaamlat. 

Steg tv! var alt Ull de 9 955 huvudposterD8 foga de 46 999 llalrauppgtften::LA. 
Inlednlapvts kuDde 7 640 huvudposter kompletteras med !r.poster utan att 
algon lucka uppstod . Vidare erhölls pi feUlsta t princip umtna feltyper 80m 
vid bearbetningen av rOdda 1948: 

a) "Dubbletter": bland åraposterna r6relAg fiSr eo elev flera lrspDs!.II!r aam
ma IlBlr. Detta fel fdrekom r~r '779 elever . 

b) " Lucka": bland lr-apoaternB !a.ona tldlmliaslgt eo lucka mre elevea. Bil" 
'rapos\. Detla fel f6rekom Wr 1 435 elever. 

c) "V<lda" : huvudposl (:elev) Rlr vilka ArlpoaU!r helt aaknades vilket var 
Orimligt I de nesta fall eftersom de nesta elever vArterminen 1966 slutade 
A.k 6 och skolplikten var minst 7 Ir. Det.. fel Rlrekom mr 101 ele\·er . 

lUttttllngeD gick I prioclp ull lom RSr rodda 1948. , 
Efter tre grallllknlllp- och rlttnlugsomg.lngar raOM fl:Sr 8 ~0'1 elever uppgifter 
med mlMt eD lrllpost och utao luckor . För 1 396 elever fflrellg luckor och för 
52 elever aaknadee helt 4rspoeter (efter 1965 / 66). To..1t torde RSr. ca 2 000 
e lever eD eller {lera irsposter ha rIlttata . 

http:hl1kort.en
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Ärsposler som Inte kutKIe bänföras till nAgoD huvudpost bearbetades inte vidare . 
Programmen var Inte konstruerade .SA att nlgon räkning av antalet överblivna 
!rsposter var möJlig. 

Av samma skäl som ('!Sr Rldda 1948 samlades uppgifterna för alla e lever på 
ett magnetband, allt.e! .ven uppgift om de e lever som hade en elter flera 
luckor eller hell saknade nigon lrspost (efter 1965/66) . 

Rlf.ttalngen av skolformskoderna skedde pl samma sätt som for födda 1948. 

Vid granskningen av de ellBkilda uppgU'terna (variabelvärdena) framkom bland 
uppgifterlla for fOdda 1953 systematiska fel beroende på felsunsade kort. Två 
läsAr hade valet av allmän e ller särskild kurs i matematik stansatB I fel po
sition. Samma sak gällde uppgift om medelbetyg for elever I y rkesskolan. 
Dessa systematiska fel rättades maskinellt med hjälp av ett standllrdprogram. 
De återstående {e len rättades sedan Individuellt utifrln originalblankett.erna. 

Vid eD slutlig dubblettkootroll visade det sig att olika antal individer mrekom 
vid tv! olika steg I rättningen , Efter Dera kontroller vlsnde det sIg att ett och 
samma personnummer fanns angivet på 24 poster. vilka också I övrigt var 
heltldcntiska och ett annal pe rsonnummer fanllB på. 4 identiska poster. Var 
for och hur dessa poster uppstått har trots iotel'l9l va rnrsök inte gått all få 
kJarhet I. De har dock tagits bort ur registret som således bestAr av !I 927 
elever . vtlket lIr 28 elever mindre lin vad Rovia-Johansson anger I slilriji""porl 
1968 om fddda 1953. 



6 Bortfall och kvalitet 

6. 1 UPPGJITSINSAMLINGENS OMFATTNING 

DA undeTsökningeo etaTtade 1961 VI.T mAl8!itU1logeo att flnja. de I u rvalet In
gåeode , eleveTna under bell. deTas utbIldniog. Avetheo var dledu att (olja 
eleven (sindiViden) t alon sett oberoeooe av \ vtlkell skolform denne gick . 
Denna mJldttolog Jaoll.!J levar liven då lD!Jamllogen fdr fddda 1953 ltart&de Ar 
1966. 

Uoder uppl!4::gnlngdreo, 1961 och 1966 fullgjorde eleverna aln akolpllkt I an
tingen det 8 k obligatoriska IkolväBeodet (rolkSkola. töraökaskola/enhet.ukola . 
gNDdakolaj eUer t realakola och nickakol•. N!gn enstaka elever fria dr
skolan redovlsadea foreta Aret men har Inte f6lj1& upp . 

Under tnsamHogaperiodeo bar mAl!Ilttnlogen att Rilja eleven oberoende av 
akolform lote fuUrdljUl . Registret omfattar roljaode skolformer: !olkskolao. 
rorsökukolan/ euhetsskolao . gruodakolsn. l'ulakolsn , flickskolan. fac.lt.!kolan. 
aUmlnt gymlWllum . haadela gymnu1um, tekniskt gyma.aalum, gymnasium 
ellllgt 1965 lrs läroplan, gymnasIeskolan aamt )'l'kesskolan . Förutom frAn · 
dessa skoHormer . I VilD Oertalet elever har gitt uoder perioden 1961 - 1974 , 
mrekommer ensta.ka uppgifter frio t ex auakolor • unl'iomavlt'dSaluJlor, 
tanda köterll keu lblldol ng. aJUksköterekeutblldol ng. s j~efUautblld a t ag samt vill
sa akolor med 1&ot- och akogsbruksUtblldolng . Elever fria del sa akoUormer 
har medlAgita I registret I deo mio uppgifterna Inkommit till sca. Vid nlbta 
1:I.II!rs ln,amllag har ~ven eleverna I dessa skolor rOIJt8 upp enllg1 det I av
'altt 3.2 beakrlvna rcirfarlagssättet. Ett undantag ii.r elever I ungdomavlrda
lkolor oc:h luakolor. aom late fdljta upp påfoljande Ar . 

GenereUt kan a'iga.s att InsamllngarorfaraJKlet som eldaal bldragtl till au alla 
udda skolor och utbHdnlagavägar blivit underrepresenterade . !t\uJom de yrke.
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Inriktade utbHdnlag:&.r, där IItudleuppehlll for ~ elit flSrvärvllarbe18lir vanligare 
lin I 6vrlga skolformer . IJl8amlingsmetodena svaghet var att elever 80m gjor
de uppeM.1I och bytte a kola blev mycket evAra aU Aterfiaaa. Därtill kommer 
olika brister I kodniagen av uppgtfter om eleverna I yrkelllnrtktad uthlldnlag. 
Se Kven avsnitt" . 2 . 6 . 4 samt 7 aot 12 och 13. - De oormalA atudlevKg1l1'na 
uDder 1960-talet torde emellertid vara,,-il represeo.t.e.l'I.de . 

Sammanfattningavii torde eleverll8Jl skolgAng Inom det obllgal.Ori,ka akolvK
eendet samt gymautet ha ruljts noggrant, medaa upptzSljntngeo av )'Tkealnrtk
lad utbIldaiag. Itmlnetone visaa lad.r, lr ofuJlstäDdlg . Denutom rorekommer 
utbildningar lom frio början late {aDIl.II med I akolfol'msrorleck.olllgen. men 
80m d4 rapporten Influtit Kndl tagtts med och eedao fl:iljta upp (t eX taodekts
teraka . aJukaktHeraka). 

6 .2 OlJKA n"PER AV BORTFALL 

Bortfallet I Illdlvidualatatiatlkea bestAr av tvi olJka typer. Indlvtdbortlallet 
besllr av de Individer 80m tillhör urvaJet, d\'a InvAaare I SveTlge 1961 alter
nativt 1966 födda 5. 15 eller 2S I nlglln mAnad 1948 l'uJ) 1953, mea om vHka 
aUa uPPzifter aaknaa (eller d mlnga \1ppzifter aaknas alt tndlV1.den kan aKgu 
vara olntrellllerant ur anaJY68ynpunkt. utom m/SjUgen eD bortfaU8snalys, ocb 
dli rflSr I dlskuuloner bör betraktas som ea del av totaJbortfallet). 

Det partiella bortfallet avser dela saknade uppgifter Qir olika IIi .. lr efter 
1960 /61 rellpekttve 1965/66 dela eD8t.aka aaknade bakgruDdsuppgitter . Det 
partiell. bortral1et kr av fyra slag 

http:represeo.t.e.l'I.de
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_ vissa bakgrundsuppgifter saknas. Som regel är detta uppgtfter sorn borde 
Hnnas utom I vissa fall fur elever 80m Inte gick I åk 6 vid undersökningarnas 

början 

luckor Ilrsposle rna vilka kan bero pi brister i uppgtIts insamUngen 

enstaka saknade uppgifter (variabler) i foreliggande irsposter 

_ Ingen årspoat föreligger, härvid kan man ej bedöma om detta. lir en brist 
I registret eller om eleven Inte öeltDg I utbildningen. 

ED tuHsllDdlg analys av bortfallet tigger inte inom rameo fOr deDna rapport ~ 
FtiIJande beskrivning av bOrtfallet gör därfdr inte anspråk pl atl vara en full
IItändlg bortfatlsanalys. Fijrat dlskuteru undersökningens avgrällSnl ng. I den 
egentliga borHalls - och kvalItetsdiskussionen diskuteras forst Indlvidbortlallet 
sedan bortrallet I ens kilda variabler bland bakgrundsuppgHterna. Slutli gen 
diskuteras bortfallet av &rsposter. 

6.3 INDfVIDB ORTFALLET 

Enligt Stallstlsk årsbok 1962 fanns I Sverige per 1960-12-31 totalt 123688 
barnll:kida 1948. Ur valet av barn rOdda 5. 15 eller 25 innebär att urvalet om
fattar 36 av lrets 366 dagar (1948 var skott!r). AnLalet barn Inpende I urva
let kan därRlr vid 4rssldftet 1960/ 61 anlaS vara ca 36/366 x 123 688 , dvs ca 
12 166. Detta antal benämns "skattat urval". 

Antalet barD llidda 1953 val' vid drnkiftet 1965/66 totalt 108 716. Föl' des88 
kan urvalet p! liknande sätt skattas till ca 36/ 365 x 108 716 . dvs ca 10 723. 

] labl!n nedan l'edovisa5 dels de skatl::lde urvalntorlekarna . dels det antal 
barn, rOdda 5, 15 ene r 251 nlgon mlnad 1948 eller 1953 , som finns med i 
undersökningen . Detta urval benämns undersökningsurval. 

FiSdelse1r Skatlad Undersöknings- Undersökningsurvalet I 
urvals urvalet procent av det skattade 
storlek urvalet 

1948 12 166 Il 950 98,2 
1!)53 10 723 9927 92.6 

Att svarsfrekvensen var v1isentligt lägre i 1966 !rs undersökning be r or rdr
modUfen pI att man 1961 hade en längre insamlingsperiod for primäruppgif
terna . SCDs In!lamllng ror 1966 du undersökning var Inle tidsmäSSigt lika 
o mfattande som rör 1961 års undersCimlog ocb gav därför l.ote ert lik.3. bra 
resultat, 

för de Individer snm kom med I ul'valet 1961 och 1966 hal' sen Arll gen sam
lat In uppgtnel' frAn skolorna . sce har således Inte I materialet tagit med 
elever som var !'ödda p! urvalsd:ag:1rna, men [dr ..ilka SCD saknade de vid 
starten Insamlade uppgHtel'na . Någon efterhandskomplcttcrlng av individer 
har d ledes Inte skett, iiven om detta i pr incip varit möjligt. 

Det finns nera skäl till att unde rsökningsurvalet uoderstiger den skauade ur
valsstorleken , rulJande kan nämnas: 

l Den Inledande insamlingen av personuppgifter omfattande Inte !I!!rskllda 
skolor fOr ps yk1skt och / eller fysiskt handikappade elever. 

1\ A Ro1io-Johansson " lndi vidstatistikundersöknlngeo 1966" Stencil 1968 . Pe 
dagogtska Institutionen , Gölebor g . 
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2 Vid genomgAngen av akolorllU elevregtster kan ell8t&ka Individer ha över
hoppaLe . Denutom kan elever som Inte gick I AX 6111ttare ha förblaetta. En 
viSI ~verTl!prelentallon av elever I 4k 6 foreUgger därforl . Blde ror elever I 
1k 6 och tör elever I lägre rtlpektlve bögre ulkurller Inom folkekola / gruod
lkola / enhetaskola kan man aota att bortlaIlet (elever lom tsverboppata eller 
glömta) Kr alumpmlLsslgt. Dvs nigra vueatliga IIdUaader torde Inte forellgp 
mellan de "glömda" norrnallr1ga eleverna och normallr1ga elever I reghrtret, 
umma sak gjller de. över och underlriga "glömda " eleverna och deru respek
tive grupp I regtstret . 

3 Elever som 10Vloorat till Sverige uet närmaat föN! undersöknlngarnu upp
Jäggnlngsir har eventuellt l Y skolorna uteslutits rdn att medverka I eo under
Iökning av detta Ilag . Materialet anta.! dirfar lote V&nl reprelentatlvt.ad aY

lIer invandrarbarn . 

• I uoderlökDlngen _unu I1mllgtv1s oekd en liten gropp barn lom ej vilta
de.s I Sver ige men var kyrkobakforda (mantalsakr1vo.a) I landet ocb dufdr In 
gAr I befolknlngastatlstlken fdr 1960 och 1965 (g(ller t ex bara tl.UaVflll8lLa 
diplomster). 

I efterhand Kr det Inte möjligt att uUfrln be.fintUp materialoärmare analy
un borUallet (logi datare gister har pAträ!fIUJ lom enkelt ahlle kunna ge 
fulLstKndiga förteckningar över aUa I bela befolknfngen1960 eller 1965 Ridda 
5, 15 eller 25 I nlgoo mAnad aktuellt Ar). Det kaD emellertid ILollJltaleru att 
tOOlvfdbortrallet uppglr Ull 1 ,8 procent for fddda 19-48 och 7,' procecl fdr 
fOdda 1953 (u ovanat.lende t.abIA). FtSr dessa tcdivtder flDU !EK!..uppg1fter I 
r egistret . 

J registret nnM loclivider med el f A uppgifter att de kn.apput kaa medtagu t 
nAgoo annan form av a!1alYler Ila möjligen borlWI...u.lyaer . Detta Ia.nebh att 
deasa lodivider bör medtagu dA en bedömo!ng gön av lodlvldbortWleta ator
lek , aom alledea är algot atörre lUI de nyas aagivna procenttalen . rer att 
kunCLa bedömtna omfattnlngeo härs v bar bortfallet studenta fdr olgn uppgif
ler lom bedl;lmta vara el viktiga att om Ingen av dem fdrell gger Rir eo 1001
vid kan IDdlviden e1igaa vara olatrellunt \II' aa.alyuynpunkt och därftIr ta.I med 
I beräkningen av IndividbortfaUets atorlek . Deua uppgifter är ataDdaTdprovs
resultat, leUresult.a1 och den aoclala bakgrunden repreael1terad av laderM 
yrke och utbIldaing. (J detta nmmanhang bör erinraa om att for de av peda
gogiska Inslltutlonen i Göteborg luamlade uppgifterna gäller Itt om flera upp
gifter eakD.U är det troligt att liven resterande uppglfU=r ukl1&8 efterlom aUa 
uppgifter !i..r i.tIsamlade vid ett tillfalle ocb geIJom provhäftet,) Av tabell l och 
2 (ramgir att det maximalt W vara " Oprocent av nktda 1948 ocb 3.7 pro
ceat av födda. 1953 10m aakna.r e.amUiga dessa uppgifter. I prs.ktiken torde det 
1Dte vara mer än 0,5 - 2,0 procent som saJma.r alla dessa uppgUter, ED manu
ell koatroU aven del (1/12 av eleverua) av mater1.alet visade aäml1gen att ca 
0,7 proceat bland lödda 1948 och 1,6 procent bland fodda 1963.unade alla 
tre uppgifterna, medan 11, 6 respektive 4, 7 saknar testresultat och ltandard
prov ocb O, 6 respektive 6,5 procent saknar testresultat och faderns yrke/ 
utbildning. 

Det totala bortfallet, Inklualve de Individer I registret lom Inte har nlgon8V 
de tre ovan angivna uppgifterna. torde slledes kunna uppekahu till 2.5 pro
cent for fOdda 1948 och 9,0 procent fdr fOdda 1953. 

1) Sven ••on "Sociala och regionala faktorers aamband med över och under
reprclientatlon I .kolarbetet" . Stencil Pedagogiska In.Ututlonell I Göteborg 
1964. • 
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Tabell l 	 ELEVER FÖDDA 1948 FÖR VILKA UPPGIFT OM STANDARD
PROV, TESTRESULTAT SAMT FADERNS YRKE OCH UTBILD
NING FÖR ELIGGER ELLER SAKNAS 

Uppgift Antallndivi
der vilka kan 

Individer mr vilka uppgift 
r6religger saknas 

ha uppgiften Antal % Antal % 

Standardprov1 

Läsning 11 950 9 297 77 ,8 2653 22,2 

Skrivning 11 950 9296 77 ,8 2654 22,2 

Räkning 11 950 9295 77,8 2655 22,2 

Engelska 11950 8779 13 ,5 3 171 26,5 

Testresultat 11 950 10560 88,4 1 390 11,0 

Faders 

" 
yrke 
utbildning 

11 950 
11 950 

11 353 
11 472 

95,0 
96,0 

597 
47' 

5,0 
4,0 

1) EndllBt elever l åk 6 I (olltskola/enhetsskola del tog I proverna . FCSr dessa 
är bortfallet 4 % 

Tabell 2 ELEVER FöDDA 1953 FÖR VILKA UPPGJIT OM: STANDARD
PROV, TESTRESULTAT SAMT FADERNS YRKE OCH UTBILD
NING FÖRELIGGER ELLER SAKNAS 

Uppgift Antal lodi vi- Individer for vtlka uQI!:g!rt 
der vilka kan I"drellgger saknu 
ha uj22g!ften Antal ~ Antal 'II 

Standardprov l 

~:~~~ 
Skrivntn(! 

8 ISO 
1 771 
l 777 

6618 
l 550 
l 550 

81,9 
87,2 
87,2 

1 472 
227,,, 

18,1 
12,7 
12,7 

Räkning 9 927 8 228 82,9 l 699 17 .1 
Eogelska 9927 8228 82,9 l 699 17,1 

Testresultat 
Faders y rke 

utbildning " 

9 927 
9 927 
9927 

9 418 
9454 
956<> 

94,9 
95,2 
96,3 

509 
473 
367 

5,1

".3,7 

1) Endll8t eleve r I åk 6 I folkskola och grundskola deltog i proven. Ftlr dessa 
elever är bortrallet ca 11 %. 
2) I grundskolan gavs ett prov l svenska. I folkskolan tvl prov. ett I läsning 
och ett I skrlynlng. I siffrorna för läsning och skrivning redovisas endast 
de elever som gick I tolkskola . Siffrorna for övriga prov avser även ele
ver inom de skolformer där provet ej gavs. 

6 . 4 DET PARTIELLA BORTFALLET 

6 . 4.1 Bortfallet av enskilda uppgifter 

t nsreg!ende avsnitt dtskut.erades orsakerna till individbortfallet . Dessa har 
!tven rdrorsa.k..u en del DV det partiella bortfallet (dvs bortrallet av en.!ltaka 
uppgi fte r ) . Ilahellerna 30ch" redovisas for några typer a.y uppgifter hur 
många av de I registret Ingående indh'iderna som har e ller saknar dessa upp
gifte r . IDe i tabellerna redovisade uppgifterna beskrivs närmare I bilaga t . ) 
Alt uppgiften anges rdreligga innebär dock inte alltid att uppgifte rna ä r full 
ständiga. Dock to rde . I de flesta fall , eleven om han besvarat nAgon traga 
även besvant övri ga frAgol' d:t aHa prov gavs i ett häfte vid ett tl llfli lle . Dvs 
bo rtfallet fdr en enskild (dga rörande t ex fritiden kan !.u\ledes vara större 
än vad som anges I tabelle rna 1-4 . 

Det partiella bortfallet for de I tabellerna l till 4 angivna uppgifterna yarle
rar mellan 4. och 16 procent (av antalet elever I registret) . Bortfallet rdr 
standardprovet, som bara elever i åk 6 i folkskola. enhetsskola och grund
skola ska ll ha genomKAtt. är som framgår av folnot till tabellerna l och 2 rd r 
elever födda 1948" procent och for fddda 1953 11 procenl. 
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Av tabellerna 8 och .. framgår vidare att bortfallet genomgAende är bOgre rer 
lödda 1948 än för rådda 1953. Detta gäller liven de bakgrundsuppgift.er 110m In
lIamlats 8V pedagog{lIka Institutionen I Göteborg, vilka redovluB I tabell 
l och 2. 

Som framgår av avsnitt 6.3 lir Indlvldbortlallet mindre lör fOdda 1948 lin fOd
da 1953. Detta beror I fllrllta hand pi att SCBa Insamling 8V bakgrundauppgH
ter 1960/ 61 gav ett bättre resultat 11.0 1965 / 66. Således flons I registret rdr 
rOdda 1948 ner elever 150m enbart har de av SCB inllamlade bakgrundauppgif
terna än I regiatret ror fcidda 1953. Detla medför att den tabellerna redovisa
de bortfallet for de av pedagogiska Institutionell l Göteborg Inllamlade uppgif. 
lerna blir IlLÖrre for fcidda 1948 än fOr flidda 1953 vid procentberiiknlng med 
antal e leve r I r egilltrelllom nämnare . 

I tabell 5 redovlaa..8 aotalet elever 110m ulmar vissa uppgifter I procent av 
de skattade urvalsstorleka.rna (se avsnitt 6.3). Som syns minskar sk1l.lnader
Da mellan fOdda 1948 och fOdda 19531 fråga om bortfalls procent fdr olika bak 
grundsuppgIfter n!i.r bortfallet rä.knaa pi detta du. Detta gliller dock ej de av 
see Insamlade uppgifteroa Dm faderna YTke och utbildning . Detta fdrklaras 
a v akHloaderna I lootvldbortlallet. 

Tabell 3 	 ELEVER BLAND FÖDDA 1948 FÖR VILKA VISSA BAKGRUNDS
UPPGIFTER FöREIJGGER ELLER SAKNAS 

Uppgifter 
gällande 

AntallodiVider 
vilka kao ha 
uppgiften 

Individer for vilka uppglfteo 
forel1gger ..kou 
Antal % Aotal % 

Plaoer 11 950 10 509 87 . 9 1441 12.1 
Fritid 
SYlIl!lelsättnlog 
Sknlan 

11 950 
11 950 
11 950 

10 549 
10 043 
10560 

88,3 
84,0 
88," 

l 401 
1907 
1390 

11,7 
16, 0 
11 . 6 

Tabell 4 	 ELEVER BLAND FÖDDA 1953 FÖR VILKA VISSA BAKGRUNDS
UPPGIFTER FÖREUGGER ELLER SAKNAS 

Uppgifter Antal Individer Individer fdr vilka uppgiften 
glillande vilka kan ha foreligger aaknas 

uppgiften Antal % Antal 'Ii 
Planer 9927 9408 94,8 519 5 , 2 
Fritid 9 927 9408 94.8 519 >, 2 
Syaaelaättnlng 9927 9371 94,4 556 5 ,. 
Skolan 9927 9280 93,S .., .,5 

http:bakgrundsuppgift.er
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Tabell 5 	 ELEVER lo'ÖDDA 1948 OCH 1953 SOM SAKNAR 
VISSA BAKGRUNDSUPPGIFTER. PROCENT AV 
DEN SKATTADE URVALSSTORLEKEN FÖR 
RESPEKTIVE ÅRGÅNG 

Uppgifter Procent Individer Rir vtlka uppgtft 

gällande ,al<".. 
I'l:Sdda 1948 fOdda. 1953 

Standardprov 
SveBlu 
Läanlng 23,6 
Skrivning 23 ,6 

RlIJmtng 23,6 23,3 

Engelska 27,8 23,3 

Testresultat 13,2 12,2 

Fadsrs - yrke 6,7 11 ,8 
- utbildning 5. 7 11,8 

Planer 13,6 12 ,3 

Fritid 13 ,3 12 , 3 
Syssela lHtnlng 17,5 12,6 

13 , 5 Skolan 13 . 2 

l) I grund8kolan gaV.!! ett prov I svenska , I folkskolan tvi 
prov, ett I läsning och ett I skrivning, I siffran fdr svens
ka Ingir I dellna ta.bell iiven de elever (227 st) I folkskolall 
lJom uJmade uppgiften (se tabell 2), 

6.4,2 Bortfall av årsposter 

r tabell 6 ocb 7 visa.! mr hur stor del av undersökllinpurvalet som uppgtfter 
rdreligger för de olika 1il.a4.ren. Att en elev har uppgifter ett Vi8St tä.,d.r har 
deflnlenlS som att uPpgift om skolform fdreHggc. , Detla medfor att e lever 
som slutat skolall under Ut.dret kan Ingi, utan att t el'( uppgtften om betyg tli 
rellgger. FlSr att kunna bedöma exakt hur många elever .!lom har fullständ ig 
loformaUon t läsArauppgtften fon:lra.s en speciell under.!löknlng av variablerna 
skoltorm , betyg , :lrskun och avbrutna studier, detta ligger utanfor syftet 
med denna promemoria och miste granska.!l i en speciell analys. Det lir eme l
le rtid inte möj ligt all uUfrin dessa tabe ller bedöma för hur mAnga elever som 
avsaknaden aven årspoet Inneblir ell faktiskt studieuppehåll eller om uppgif
terna ror läa åretinte rapporterats till SCD . För alt rA en upprattnlng om bort
fallets storlek har en jämrdrelse gjorts med andelen studerande bland fOdda 
1948 och 1953 enli gt SCJ38 statistik över elevern3.S lider . Matenatet har häm
tats ur stati stiska meddelanden serie U 1961:15, 1964 ;13 , 1968:15, 1970:20 
och 1973:30 (uppgifter om e levernas lide r har eooa.!t insamlats vart t redje å r 
med början hösten 1960). 

J:lmf'oreI8erna har gjorts på tvi olika sätt. Uppgi fterna i de StaUStillk.a med
delandena har jllmtlirts 

- dela med andelen elever I registret 80m har årspost Rlr ett visst läsAr en
Hgt tabell 6 och 7 fl detta fall har även en uppde lning pd olika skolformer 
gJON I tabellerna. 8 och 9) 

- dels moo andelen elever som har årspoat rdr ett vissl lö..5u eller seaare, 
dvs eleve r 80m senare IbAr har mlMt en årspost h:lr medritlm.ats . 

De tvi år gingarna rOdda 1948 och 1953 blir vid dessa jamfdrelser ej direkt 
jämfdrbara, eftersom de Inte omfattar uppgifter (dr samma "denår for de 
tvd urvalen - se ngur l och 2. För rddda 1948 görs den forsta jämfore lseo 
uppl!iggnlogd.rct, medan mr fOdda 1953 den första jämfdreisen avser !ret 
erter uppfliggnlngsåret. 
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Tabell 6 	 ELEVER FÖDDA 194 8 FÖR VILKA 
ÅRSPOST FÖR ELIGGERl 

Antal 	 I procent av an
talet 1960 / 61 

1960/6 1 11 950 100,0 
1961/62 11 071 92,6 
1962/63 9503 79 , S 
1963/ 64 7 1 86 60 ,1 

1964/ 65 4788 40 , 1 

1965/66 4 109 34,4 
1966 /67 3 463 29 ,0 
1967/68 2028 17 , 0 
1968/69 329 2.8 

Tabell 7 ELEVER FÖDDA 1953 FÖR VILKA 
ÅRsPC6T FÖRELIGGER1 

ADlai l procent a v an
talet 1965/ 66 

1965/66 9927 100, 0 
1966/67 9758 98,4 
1967/68 95.3 97 , 1 
1968 / 59 8873 89 ,4 
1...9S~1.70___6 .. ~~__ ___ f!~ ,~ 
1970/'1 1 5106 51,4 
1971/'1'2 3503 -_._. - 35 , 3 

1972/13 891 9 ,0 
1973 /74. 2.09 2 , 1 

1) Att en !rIpost föreligger Innebär att för det
ta IlUlr fiDns uppgifte n om Ikolform angi ven , 
övriga uppgi fter kan uknu . 

Ftidda 1948 har lom (ramgår av figur l och tabell 8 ett .töne bortfat1 llalrd 
1963/ 64 lI.n liidret 1966/67 , vid en jM.mforelle med SCDa ilderutaUlltlk , Det
ta förblllaooe torde fdrklaru av den komplettering lom gjordel vid uppgifta 
lnaamlingen 1965/66 (le avlaltt • . 2). Födda 1953 bar late aAgun mo~varaode 
förbittring av kva.Ht.!n mot Ilutet av tnaam1iopperiodea. dl den komplette
rlog lom gjordel mr deaua lrglng late gav ett ddant re:auJtat att detta med
rorde nAgot'! mätbu rclrblttriag IV kvaUt.!n , 

De bll.gge lrg~ro.a IlkilJer IlA' ockd betrlUl.ande vflka lkoUormer lom In 
rar mr dea eWrata deleD av bortfallet. Födda 1948 ha..r ett bort1al11963 /64 
lom Ull lite över bäJftea beitAr av bortfall av uppgifter CrAn folkskolan och 
el1hetallkolaD och Ull ea fjKrdedel a v uppgtfter frln yrkeiskolaD . Det relativt 
ltora bortfallet felr (DIkakolaD ocb enhetaekolao beböver IDte oödväodigtvll 
vara en el .tor kvallt.!t.afd rallmrlng dlaooelen "luckor" (elever utan IIisUI
uppgIft detta Bt.s!r 80m aeo..are lterkommer med minst eD lliaArauppgtft) U 
relativt högt . Ävea felr llialret 1966/ 67 är aodelen luckor It.örre iD a..odelen 
elever med lä.smuppglft , Mlaga av de elever lom lterkom torde vara.&dana 
lom 1963/64 ulmar uppgift och gick I folkskola eller eo.betaa1tola (ae "ven 
figurerna 3 ocb 4) . De övriga Ui.a6.ren lir bort!alJet Jämnt ftirdelat över alla 
ekol!ormer . 

Ridda 1953 har eD Jltnnare nsrdelnlDg av bortb.Ue:t uoder lnaarnllngaperiodena 
börjaD och mitt men mot Ilutet , IbAret 1972/13, lJVarar ''fackskolan'') Rlr 
lllatan bela bortfallet jlmnh1 med l ldenltatt.UullI RSrdlllaing Om! tabell 9) . 

1) Med faekakolt. Jlmatl11a, vid JltmftirelaeD, gym.o.&.Ileakolans 2-lrJ.ga lJnJer 
oc:b apecl.al.kurser. 

http:2-lrJ.ga
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Andelen stud e rande inom hela åldersklassen rödda 194~ enlIgt 
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Delta beror delvis på att gymnasieskolans s k "tsvrlga 2-Arlga linjer och 
spectalkurseC''' (2- årtga UnJeC' utom So, Ek och Te) inte fanns med J statistik
en detta år (se även avsnitt 4 . 2 och 1 not 12 och 13) . Det fOC'elaller helt klart 
att lödd:l1953 har en sämre kvalitet betC'äffande fackskola och yrkesskola än 
ö vriga skoUormer. 

F'igu r 1 	 S tuderande inom älders kl assen röd da 1948 enligt SeDs ålders

stat is t ik och blan d studerande inom ind1v1dual stat1sti ke n 

Pr ocent 

Källa : 	 Uppgifterna om andelen studerande -i hela äldersklassen 

r ödda 1948 har hämtats från S tat i st Lska meddelanden 

se rie U 1961 : 15 , 1964:13 och 1968 :15 
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Figur 2 Studerande inom hela åldersklassen födda 1953 enl~gt SCEs 


åldersstatistik och bland studerande inom indjvidual


statistiken 


Procent 


Källa: 	Uppgifterna om andelen studerande i hela 41dersklassen 

födda 1953 har häatats från Statistlska meddelanden 

serie U 1968:15. 1970;20 och 1973:30. 
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1966/67 1969/70 	 1972/73 

Andelen studerande inom hela åldersklassen födda 1953 enligt 
Statistiska meddelanden 

Andelen studerande tillhörande individualetatistiken 80m har 
Arepoet för detta läsAr 

Andel studerande tillhör ande individualetatl.tiken 80a har 
lrspoat för detta läsår eller för minst ett eenare läsår-
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Tabell 8 	 ANDELEN STUDERANDE INOM HELA ÅLDERSKLASSEN FÖDDA 1948 ENLIGT SCBs ÅL
DERSS'rATISTIK OCH BLAM> STUDERANDE TILLHÖRANDE lNDlVIDUALSTATISTlKEN 
FÖDDA 1948. PROCENT 

Skolform Läsår 

Folk-enhetll 
och gnllldskola 

Rea.lskola 

Fttcbkola 

Faclcakola 

Gyrnnulum 
(motsvaraDde) 

Yrkellskols 

SamUlga 

1960/61 1963/ 64 1966/67 
Hell1llders Indlvldual- Hela å1ders loolvldual- Hela ålders lodl vidual
klassen statistiken klassen statistiken klassen statistiken 

96,4 97,1 39 , 4 

2,3 2, 3 22,3 

0,5 O , 3,6 

2,S 

U 

99,2 99,8 74,9 

31, O 

20,4 

3,0 

0,6 

O, • 

2, 1 

0,3 

O,S 

l , S 

2 ,3 

3 , 4 

21,-8 

8, ' 

~9 

6,' 

60,1 33,3 29 , 1 

KlUIs: u ppgift om andelen studerande Inom hela l ldersklusen har hämtats från Statisti.ka meddelanden U 
1961:15 , SM U 196+:13 och SM U 1968:15 : 

Tabell 9 	 ANDELEN STUDERANDE INOM HELA ÅLDERSKLASSEN FÖDDA 1953 ENUGT SeBs ÅL
DERSSTATISTIK OCH BLAND STUDERANDE TILLHÖRANDE INDJVIDUALSTATISTIKEN 
rÖDOA 1953 . PROCENT 

Skolform LlIsu 
1966 /67 1969/70 1972/73 
Hela llders- Individual- Hela llders - IndividuaI- Hela llders- IndividuaI
klassen statisti ken klassen statistiken klassen stAtlsttken 

Folk-enhelB
och grundsko la 90,3 90,6 7,S 5,7 

Realskola 7,' 7,3 ',1 3,6 

f1lckskola 

Fackskola 

O,S 0,1 O,, 

11,3 

0, 1 

10,8 8 , 0 Ll l 

Gymnasium 
(motsvnrande) 

Yrkess kola 

24,2 

23.& 

23,5 

18,8 

O,T 
".f 

7 , ' 7,8 

Samtliga 98,7 98,0 11 ,1 62,5 15 ,9 8,' 

l) Dcn låga ande len I fackskolan beror delvis pit att gytnnasleskollllls s k "övriga 2-åriga linjer och 
specialkurser ", vilka l denna tabell s kulle redovisas som fackskola, inte redovisades detla llislr 
(se te:octen sid 25). 

Källa: Uppgift om andelen 8tuderande inom hela åldersklassen ha r hämtats från Statistiska. meddelanden 
U 1!J68:15 , SM U 1970:20 och SM U 1973;30 . 

ror 1ä81nuppgifter na HMS ett specie llt borHalIi!lproblem i lorm av saknade 
uppgifte r m r enstaka. läså r , s k luckor . I tabell 10 visas antalet e lever som 
har e n lucka olika läsAr. 

http:Statisti.ka
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Tabell 10 	 ELEVER SOM SAKNAR LÄsÅRs UPPGIFT . MEN 

FÖR VILKA SENARE REDOVISATS MINST EN 
LÄsÅRSUPPGlIT (ELEVER, t.tED LUCKOR) 

FOdda 19<18 Födda 1953 
Läsår Luckor Läsår Luckor 

antat %I antat ..1 

U160/ 61 O 0.0 1965/ 66 O 0 , 0 

1961/62 369 3,Z 1966 / 6'7 113 1.1 
1962 / 63 
1963 / 64 
1964 / 65 

721 
l 023 
l 231 

7 , 0 
12.5 
20 , 5 

1967/68 140 
1968 / 69 '09 
t96.9!70 ___ ,748 

l,'... 
10_.6 

1~65/66 , 
1966/67 '" .63 

---16,8 
11 ,8 

1970/71 
-1971/12 

43? _-----1..!I_ 
116 3,2 

1957/68 66 3,2 1972/'13 49 5,2 
1968/69 O 0,0 1913/'14 O 0,0 

1) Luckor I procent av aamtliga kvarvarande elever I regist 
ret aktuellt läsAr . 

Som (ramgAr av t.ab1ån är antalet luckor flest uDder det fem te läsåret (f6r8ta 
och aiata läsåret lions Inga luckor), Detta är en rdljd av att endut den .om 
lterkommer med läsårtuppgift kan läa Aren fdre ha en eller flera luckor . Hu~ 
-ruvida tuckorD. är ett neHt bortfall ener om eleven gjort ett faktlakt uppe
hlIl t atudierna kao endast en apeclell bearbetning av akolform ocb lrskurs
uppgifterna ge svar på , En .Adao bearbetnlog bar ej gjorts . 

Vidare kan påpekaa att elever med flera luckor. mer Iln tn I rad, även ten
derar att ha ati:l rre bortfaUav ba.kgn!nd:!luppgtfter. Bland fOdda 1948 nnCLS 
620 elever som har mer än tre luckor I rdljd. J denna grupp saknar 1 ,3 pro
cent av eamtliga de tre uppgiflerna. etaodardprov , 1eatresultat och fadern8 
rrke / utblh!nlng . F6r hela urvalet lir motavarande siffra endut 0,6 procent . 
Teatresultat och standardprov aaknu Rlr 15.2 procent I denna gJ'\Ipp men 
bara lör 11.6 procent a v hela urvalet. 

Blaud rOdda 1953. där elldut 82 elever har mer lo tre luckor I fdljd. lr det 
S ,')' procent som saknar de tre ovan nlLmnda uppgifterna, Jllmfdrt med 1,6 
procent I hela urvalet. Testreaultat och atandardprovne8ultat sa.knaa för 9,8 
procent I denna gruPP. men rdr bara 4,7 procent I hels urvalet. 

l figur 3 och 4 vlau slutligen en aammanstlUlnlDg av e lever med läalreupp
gift och e lever med luckor. Skillnaden mellan de tvA figurerna mute totka.a 
med etor f61"8lktighet. De bägge it"glngaroa skall Inte ha eamrna profil dA 
andelen studeracde av befolkningen I .l1dern 13 - 22 Ar auccelllJlvt har tlkat 
1960-72. (Se bl a SCBa Alderutatlst1k). lbdda 1948 uppvlear en Jämn avtapp
ning av elever och kontrollen a v elever IbAret 1965/ 66 mllrka dA mlnalalingen 
t elevantalet fdr lädret 1964/65 -1961/68Iote ir lika kraftig aom under 
perioden 1961 / 62 - 1964 / 65. FOdda 1953 har en annorlunda profil ror de kvar 
varande eleverna. Under de fyra fOrs ta läsAren dva 1965/66 - 1968/69.r an
talet elever aom fdravlnDer ur regiatret relativt litet rdr att under de slata 
lren kraftigt ajunlul och de tvi slala hen bl. en mindre andel kvarvarande 
elever lin bland födda 1948 . Det eenare mrhll1andet lir &nmllrlmingavUt. dA 
aom ovan olimnts tOdda 1953 borde ha en sUirn aadel etuderande Kven I högre 
Alder . RSrbAllaoclet f6rklaras av att, .om tidigare nllrnnts. de gjorda kontrol
lerna gav ett bra resultat för födda 1948 men Inget poaltlvt resultat alla Rlr 
rudda 1953. Deuutom bar man eom nä.mDta I avsnitt 6. 1 och aom framgir av 
tabell 9 ett dlltgt reeult.at av lnaamltngea för de praktl.!lkt yrke.!llnrilctade ut
bildningsvägarna . 

lndlvldualatBUaUkea rorefaller att under den period dA huvuddelen av eleverna 
gir l den obligatOriska skolan har en t .tort .ett full.tlndlg uppfölJning. Där
efter bar dock InsatnltngaRlrfarandet varit otHlrkkltgt för att kunna fl med 
alla .om nyttat. bytt skola och skolfor m eller lterkommlt efter atudleuppe
hl1l. Elever 80m late glort. atlldte.vbrott. late nyttat oev har en betydligt 
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Andelen elever med läsårsuppgl ft 

D Andelen elever utan läsårsuppg4ft detta läså r men som senare 
l terkommer med mi nst e n läsårsuppgift (e l eve r med l uc ka) 
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stl:Srre chans att nnnas med I indlvtdualatattatlken. En longitudinell under
 sökning av detta slag mbte medfdra att alla individer . med frAn normal 3kol

,lag starkt avvikande beteendemönster blir nIgot underrepresenterade. Hu.r 
I,  allvarlig denna uoderrepresentation är ligger utanfdr syftet med denna pro-

memoria och bör granaw I en speciell analys. 

\

I

Flgur 3 Elever födda 1948 med läsårsuppgifter och med luckor 1 

procent av antalet elever i registret 



. 67 /6 B 69/70 71/72 73/74 

Andelen elever med läsårsuppglft 

65/66 

D Andelen elever utan läsårsuppgift detta läsår _ en 80. senare 
åt erkommer med minst en läsArsu ppgi ft (elever med lucka) 
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Fi gur 4 ~leve r f ödda 1953 med läs Ars uppgi fter och med luckor 

i proc ent av antalet elever i r p g is tret 

_. 
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7 En översikt över de insamlade årsuppgifterna 

De I tabeller som presenteras i detta avsnitt har i f'Brsta hand Cramställts rör
att kontrollera materialets kvalitet och rimlighet. Kommentarerna till ta
bellerna gör Inte anspr4k på att vara någon egentlig analys av materialet , 

1 kommentarerna görs jä.mf'6relser mellan fOdda 1948 och födda 1953. FI:Ir att 
uDderlätta Jäm!tSrelsen används beteckningen il' l, il' 2 G8V. Utgingspu.nkten 
for numreringen är det!r då undersökningen fdr respektive årgång startade, 
dvs .ir l avser for fOdda 1948 läsAret 1960/61 och ror födda 1953 liIs!ret 
1965/66 osv. 

Tabellerna 11 och 14 visar samtliga lrsuppgifter RSrdelade på lllsir och skol
former. En jlimforelse visar hur paraUeIlskolesystemet1 , början av 1960
talet under senare delen av 19GO-talet nästan helt ersatts av grundskolan , Vi
dare är de elever som gir I gymnasiet (moLsv) mera koncentrerade tl11 de 
Se , 6e och 7e Aren bland fodda 1953 jämfort med fiSdda 1948. Spridningen I 
Alder vid plbörjad gymnasieutbildning hade således minskat under 1960-talet. 

Skillnaderna mellan de tv! gntppernas skolglng framg!r tydligast vid jämfo
re1ge mellan tabellerna 12c och 150, vi lka V1sar hur den senaste årauppg1ften 
!"dr aUa eleverna RSrdelar sig på läsA r och skolrorm. Andelen elever for vilka 
senaste !rSUppgift avser (olkskola / grulldskola har minskat från 46.5 procent 
bland rOdda 1948 Ull 30,5 procent blalld rddda 1953 (dtu-UIl kommer att bland 
rOdda 1948 ett par procent s lutat realskolor och ntckBkolor utan atl ha upp
nltt elllLlDen). Andelen som s lutat realskolor och OIckskolor har pi grund av 
dessa skolformen avveckling minskat från 9,8 ttU 2,6 procent. 

l gengäld har andelen elever med sista ål'9uppgtft (rån allmlinl gymnasium 
(motsvarar humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje) 
/:S kat (1'10 16 , O !I II 18, 4 procent och for haodel8gymn~lum och tekniskt gym
nasium sammantagna rr!n 5,7 till 8,5 procent. Andelen som s lutat fackskolan , 
vllkeD successivt lt1fördes under 1960-1&let. har ökat lrln 2.3 till 13. 3 pro
cent - varvid ökningen till dominerande del avser den sociala linjen. Den 
8~rsta ökD.logen noteras fOr y rke8skolutbildning (motsvarande). som ulgjorde 
senast rapporterad uppgift för 17 .6 procent av elever fddda 1948 och 26,3 
procent av sena.st rapporterad uppgift bland rodda 1953. - Här nämnda slHror 
bör användas med forsikt1ghet, dels p g a de kvnUtetsproblem som gä.lle r fd r 
materialet , dels p g a att en mindre del av uppgifterna avser utbildning som 
ej fullffiljt4 - dessa tv! "felkällor" bör dock delvis I detta sammanhang ta ut 
varandra. 

Skillnaderna me ltan de tv! årgdngarll3 av elever kan även illustreras av att 
b land fOdda 1948 har niistan htilften (49 . 7 procent) av e leverna slutat skolan 
det 3.r de fyllde 16 dr eller tidigare . För fi:Sdda 1953 är motsvarande alldel 
29, 1 procent, 

En jämforelse mellan tabellerna 11a och 12a antyder att av ca 3 800 el ever 
fodda 1948 som gick I enhetsskola nöjde sig ca 2 000 med denna utbildning 
och ca l 800 gick V1da.re till annan utbildning. Av de minst 3 100 e lever som 
gick' realskolo r eller flickskolor nöjde sig knappt l 200 med denna utbildning . 
medan minst 2 000 gtck V1dare HtI annan utbildning. Bland födda 1948 har 114 
ledes rea lskolan och flicksko lan spe lat en etörre roll som grund for rekr-yte 
ringen till gymnasiala studier !in grundskolan . Bland fOdda 1953 har d!i.remot 
eodasl en liten del av e leverna gllll l realskolor och Ol clvJkotor . 

l ) Eleverna var uppdelade pi ! ena eidan folkskola igrundskola och! and r a 
sidan realskolor/ flickskola . 
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Skolform for uaute åra F()dda 1948 F'Odda 1953 
uppgiftl 

Folkskola , eDheUlskola , 
gNDdskola 46 , 5 30,5 

Realskolor, Oickskolor 0.0 2. 6 

Allmänt gymnaalum (motav) 16,0 18 , 4 

Hande!egymoulum, tekniskt 
gymDUium (motav) •. 7 O,, 

Fackakola 2. 3 13,3 

Yrkeukola 17,6 26,3 

~. 1vvrlga skolor 2.1 0,< 

SUMMA PROCENT 100,0 100,0 

1) Se texten röraode olika kvallt.etaproblem aom g~r aH upp
gHterna mute tolka.s med fclrslktlghet. Bl a beror den mlQ8
kade andelen som rapporterata IrAn övriga akolor pi olikhe
ter t praxia Rir uPPglftalnaamllogen. 

Av tabellerna 13 ~h l6 Irarng1r aU barn till Jordbruk.l.re, folkakolUl'are , 
hantverkare, lligre tJlinlltemän oc:b arbetar e vlO foljer det ovan omtalade 
mönatret, o"tmllgen att födda 1953 l större utatrkkn10g gir vidare efter lolk
akola/ gruDdskola hl fOdda 1948 . RSr baroen Inom alla. den a yrke!lgrupper 
gäller att andeleo elever med (olukola aom alsta registrerade skolform mina
kat samtidigt aom eo öknlog akett fclr aUa gym.n.a.alala akol for mer . 

Barll till akademiker, officerare , dlrektönr och hÖgTe tjlinlltemhl folJer där
tImot (nte det ovan nlimnda mCSlUltrel . Barn till hCSgre tJli.nstemän upp~1:u.r 
logen eiker ekUlnad varken med aveeende på aDde leo aom alutat efter tolk
akola/ grundskola eller gymnasiet (motavaraode) , För barn till oUkerare och 
direktörer rdrellgger logen oämavird lörltadrlng av andelen aom slutat efter 
ro\kakola / grundakolenivl, medan duemot eo m1uaknlng skett av aoc:leleo bara 
med alsta hsuppglft frh gymnule\ Imotavarande). För blLrn Ull akade.miker 
notera. eo CSknlng av andeleo barn aom Inte gAr vidare. efter folukola / gn:lDd
akola samtidigt ,om eo mln.aknlng akelt av andeleD med alsta ArauppgIft {rAo 
gymo.a.alel (motavarande)l. - De gnlpper f'dr vilka ooteru en aJunkaDde andel 
aom g1tt I gyrnnaalet ooteras 1genglld eo tn&rkaDt ökning av aadeleo aom slu
tat (ackakola. yrkesskola m m. 

Det fclrellggaDde materialet vilar alledes att akmoadema mellan barn frAo 
oUka. hemmiljöer Hriga om deltagande I gyrnoaalal utbildning mlllBut under 
1960- talet samtidigt aom utblldnlnpbellll.genheten Rlr barn fr An vissa grupper 
med bISp utbIldningsbenägenheter ökat medan den för andra mlnakat n4got. 
Även om visU rellervaUoner m1ate ragu UH tolkningen av IöreUggande ma
terial pi grund av kvalItetaproblem aynee det lote ftnOM nAgoo aolednlng aU 
anta att dessa kvalItetaproblem akulle kunna medmra att de oy.. nämnda alut
aataeroa mbte Ifr.lga.sättaa , Snarare finne det aoledotng att förmoda att det 
använda lnaamllngarorfar andet medf'drt större risker ror ett bortfall av upp
gitter om arbetarbarnens utbildning än om t ex akademtkerbar nen, vilka aom 
regel torde genomg' skolutbIldoingeo t en mljd. 

1) Det kao t detta sammanhang noteraa att antalet barn frlo akademikerbem 
som Inskreva vid Universitet och högskol or ajönk markanl '1970!71 - varRIt 
det kan tänkaJs ha skett en g!!nerell oUll8knlog av utblldnlogslotreaaet bland 
akademikerbarn I börjao av 1970-talet , l promemorior frln ses 1976:6 "Hög
a'ltoleatatlatU, II". 

http:Jordbruk.l.re
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Nlgoo feSrklaring till varreSr andelen akademtkerbarn 110m slutat lIkolan i gym
nasiet mirulkat kan r n Inte ges . En hypotes kan vara att inom de berörda yr 
kesgrupPerna bide röräldrar och barn Insett att de i:lverskottslendeQser pt 
akademiker som (anna I början pl1970-talet motiverat ett val av andra ut 
blldnlngavllgar. (Under senare tr har liven rekryterlogeo erAn andra yrkes
grupper till hi:lgskolestudler mlnakat, 118 t ex Promemorior från SCB 1976 :5 
"Hi:lgskolestatistlk D") . En annan . kanske troligare hypotes , är aU tillkomsten 
av fackskolan och mi:lJlIgheterna att via fackskolan kunna fortsitUa studier vid 
t ex klus)ltrarutbildnlng Inneburit att fackskolan (motsv) blivit en reell kon
kurrent till gymnasiet (mol.!lv) bland elever från Samhällsgrupper som tidigare 
traditionellt hade en hög överglng till gymnasleetudler . Den sistnämnda hypo
teeeo förklarar emellertid ej varfdr en vä.unde aodel barn till akademiker 
och ofncerare slutat skolan efter grundBkolao (motllv). 
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Figur 5 	 Elever fördelade efter faderns yrke och sista läs!rets 

skolform. Procent. 
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F1gur 6 El.Ter f ordelade efter läsår och skolform. Procent .



Tabell Ila ELEVER FÖDDA 1948 FÖRDELADE EITER LÄsÅR OCH SKOLFORM 

Skolform 1960/ 61 1961/62 1962 / 63 1963/64 1964 / 65 1965/ 66 1966/ 67 1967 / 611 19611 / 69 
11 

Folkskola 11 11 603 11212 2483 300 
I, 11 

Enhetsskola 
Gl'1lndskola 
UngdomAvlrdsskola 
S!ir8kola ,. 

3804 
l 

3407 
l 
l 

"8

•, 
20

• 
l , 

Realskola '" 2 512 2 755 2 440 1 460 317 30 l 
FlIcbkola 
Fackskola . aoelal linje 
Fackskola. ekonomisk linje 
Faclc!kola, teknisk linje 

" '44 37S '59 

l 

355 
58 
20 
29 

"0 
8' 
4... 

58., 
37.. 

l 
14 
1Z 
5 • 

,
•

43 
Gymnasium enligt 1965 1111 l!lroplan och 
allmänt gymnasium enligt 1954 Ars atadga 33 '" l 311 1 826 1809 881 103 
Handelsgymnasium lIamt ekonomisk linje 
Vid gymnasiet enligt 1965 An Ulroplao 
Gymnaslum,teknlsk IlnJe enUgt 19651ra "' ( 249 

,, Z76 '" .1 

läroplan och tekniskt gymn 96 / 212 290 230 104 
SjiUamutblldnlng 
Tandsköterakeutbildning 

l , 8 
3 

SJukBköterakeutbl ldnlng l 27 100 l 
Lantbroksutbildning 3 8 Zl 30 28 15 
Skogabrukautbildning J 10 16 5 4 
Yrke8skoleutbtldnlng l 49 389 830 , 997, 759 495 7 

Totalt 11 949 11 069 9503 7 184 14788 , 4 109 , 3463 2026 328 

Fotnoter all .Id 50 . 



Tabell llb ELEVER FÖDDA 1948 FÖRDELADE EFTER LÄsÅR OC H SKOLFORM, PROCENT ~ 
~ 

Skolform 1960/6 1 1961 /62 1962 /6 3 1963 /64. 19604./65 1965/66 1966/67 ]967 / 68 1968/ 69 
11

Folkskola 11 
Enhetsskola 

97, l 74,2 26. 1 
40,0 

', 2 
47,4 

0,2 
9,8 O,, 

Grundskola 0,0 0 ,0 0,1 0 ,1 
UogdOnlsvirdsskola 0 ,0 0,0 0 ,0 
Särskola 0,2 0,1 
Realsko la 2,3 22,7 29 . 0 34, O 30,5 7,7 0 , 8 0,0 0,3 
F1ickakola 
Fackskola , aoclal liOje 
Fackskola, ekonomIsk linje 

O,, 3,1 3,9 ,,O 

0,0 

7 , ' 
1 ,2 
O,, 

',9 
2, l 
1 , 1 

1,7 

", 
1 , 1 

0,0 
0,7 
0 ,_ 

O,, 
1,8 

Fackskola, teknisk linje 0,_ 1,1 2,1 2,8 13,0 
Gymnu1um enligt 196;:' .h" läroplan och 
a\1m"ånt. gymn.u\llrn el\li.~ 1954 !re stadga. .., 3,8 27 .4 44,5 52.2 43,5 31.2 
Handelsgymnasium samt ekonomisk linje vid 
gymnasiet enligt 1965 Ars läroplan 2,' 6,1 8, 0 10,1 18 ,5 
Gymnasium, teknisk Hnje enligt 1965 års 
läroplan och tekniskt gymn 2, O 5,2 8 ,4 11,3 31,5 
Sjöfartsutbi ldning 0,0 O,, 
Tand"köterskeUtblldning 0, 1 0,1 
SjukalWterskeutbtldning 0,0 0 ,8 4 ,9 0,3 
Lantb l"Ukau thi Idnl ng 0,0 0,1 O, • 0,7 0,8 0,7 
SkogsbnJk.!Iutbi Idni ng 0,0 0,2 0 ;4 0,1 0,2 
Yrkesskoleutbildning 0,0 O, S 5,' 17, 3 24,3 21,9 24,4 2,1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

~ 
w 
~,. ~ -

Fotnoter ae sid 50. 



Tabel112a ELEVER FÖDDA 1948 SOM SL111'AT SKOLAN FÖRDELADE EITER SISTA LÄsÅR OCH SKOLFORM 
IJppgfften avser elevens sista IMlIAl'8uppgtft I regiatret, cberoende av om eleven fullfdlJt utbildningen ("examlnuate") eth!T ej 

Skolform 1960/ 61 19t:a /62 1962/63 1963/64 1964./65 1965/66 1966/61 1961 / 08 1968/69 SAmtli ga 
1:b3r 

11 
Folkskola. 11 '85 l 163 ,,>4 219 7 3528 
Enhe!askola 
Grundskota 
UngdorMv!rdaakola 

'46 1 >47 217 
1 

7 , 
l 

1 
1 2018 

•
I 

S!lrakota 
Realskola 
F1ickakola 
Fackakola . social linje 
FackJJkola. ekonomisk linje 
Fackakola . teknisk linje 

13

• 
5 

42 
10 

.. 
6 

267 
10 

403 

"•• 
1 

1<' 
105 

"16 
2 

15 
35 
26 
28 

" 

2 

1 
1 

10 
8 

31 

l 

2 

6 
<3 

15 
980 
196 
7' 
62 

126 
Gymnufum enligt 1965 fra läroplan och 
allmänt gl'mnlUJlum e nligt 1954 i1'8 stadga 2 21 g, 913 716 103 l 910 
Handelagymnulum I18mt ekonomlak linje vid 
gymnasiet enligt 1965 Ara läroplan 5 12 10. 159 61 34l 
Gymnasium . teknisk UnJe en1tgt 1965 in 
Utroplan och tekniakt gymn 
SJöfart.autblldnlng 

2 • 72 ".
8 

10' 333 
8 

TandaklSterakeutblldntng 2 3 S 
SJuksköteukeutbtldnlog 13 99 1 113 
Lantbruksutbildning 
Skogabrukautbildning 
Yrke1Hlkoteutbtldnlng I II 

3 
l 

140 

12 
8 

374 

22 
11 

54' 

27 
5 

539 

15

•
.88 7 

80 
2. 

2104 

Totalt 509 1216 2015 2 189 1 083 1 010 1 828 1 752 329 11 931 

Fotnoter 8e ald 50. 



o 
~1'abeH 12b 	 ELEVER FÖDDA 1948 SOM SLUTAT SKOLAN FÖRDELADE EF'TER SISTA LÄSÅR OCH SKOLFORM . PROCENT PER LÄSÄ"U 

Uppgiften avser elevena lilla Iq!rluppgiCt I registret , oberoende av om eleven fullfoljt utbildningen ("exa.mlneralS") eller ej 

Skolfo rm 	 1960/Gl 1961/62 1962 / 63 1963 / 64 1964165 1965/66 1966/67 1967 / 68 1968 169 Samtliga 
läalir 	

Folkskola 95 , 3 95 ,6 82 , 1 la, o 0,6 	 29,6 
EnhelS!lkola 	 12 . 2 70 , 7 20 ,0 O, , 0,3 16,9 
Grundskola 0 ,1 0 , 2 0, 1 0,0 
Ungdomsv.§rdsskQla 0,1 0,0 
Särskola 2, . 0,1 0,1 
Re:1lskola 1 , 2 3,5 ' ,8 12 , 2 3'1,2 14,8 0,8 0,1 0,3 8,2 
F1lckskola 
Fackskola. 8OCla l linje-

1 ,0 0 ,8 0 , 3 0,5 2,2 
O, _

10,4 
3,6 

l, • 
1,_ 

O, l 
0,6 0,_ 

1 , _ 
0,7 

Fackskola . ekonomisk linje 0,_ l,. 1,5 0,5 1 ,8 0,5 
Fackskola , teknisk linje 0,1 0,2 2,7 1,8 13 ,1 l, l 
Gymnasium enligt 1965 Au läroplan och 
allmänt gymnasium enligt 1954 års stadga 0 ,0 0,1 1.' _,3 49 ,9 44,3 31,3 16,0 
Hall.delsgymnllJlium samt ekollomJ3k linje 
vlä gymna3iel enligt 1965 år!! läroplan O, , 1 ,2 5,7 9, l 18,5 2,9 
GYI7Ul1l.9ium, reknJ.!lk linje enligt 1965 ha 
läroplan och tekniskt gymn 0, 2 0,9 3,9 _, 3 31. 6 2 , _ 
Sjöfartsutbi Idnlng 0,5 0,1 
Ta ndskötel'9keutbi \dni ng 0,1 0,2 0,0 
Sjuks köterskeutbi Idnlng: 0,7 5,7 0 , 3 0 , _ 
Lantbruksutbildning 0, 0 0 , 1 1 ,1 2 , 2 1 ,5 0 , 9 0,7 
Skogsbruksutbildni ng 0,0 0,7 1,1 0,3 0 ,2 0,2 
Yrkesskoleutbi Idning 0, 0 O,, 1i,4 34 , 5 &3 . 9 29,5 27 , 9 2, l 17,6 

Tolalt 	 100 100 100 100 100 lilO 100 100 100 100 

..
~ 

~ -
e 
~ 

Ö>



Tabell12c ELEVER FöDDA 1948 SOM SWTAT SKOLAN FöRDELADE EFTER SISTA LÄSAR OCH SKOLFORM, PROCENT AV TOTALA 
ANTALET ELEVER I REGISTRET 
UppgUten avser elevens sis la Bisus uppgUt I registret. oberoende av om eleven fuJ,!ölJt utbildningen ("eJtamJnerats', eller ej 

Skotrorm 1960/ 61 1961 / 62 1962/63 1963/ 64 1964 165 1965/ 66 1966 / 67 1967 / 68 1968/ 69 Sllmtllf{a 
Uid.r 

Folkakola 4.1 • . 7 13 , 7 l, • O, l 29 ,6 
Enhet.ukola 2,1 13 ,0 1.9 0,1 0 , 0 16,9 
Gruoo!lkola 0,0 0,0 0 ,0 0.0 
Ungdomsvlrdaskola 0,0 0, 0 
Slrako!a 0 ,1 0,0 0,1 
Realskola 0, 1 0 , _ O,, 2, 2 3.4 1.2 0 , 1 0 , 0 0,0 ',2 
nlckBkolA 0,0 0 , 1 0 , 1 0,1 0,2 0 , 9 O,, 0,0 l,' 
Fack.!lkola, social linje ',0 O,, 0,2 0,1 0,0 0 ,7 
Fack.!lkola, ekonomlak linje 
Fack.!lkola, teknisk linje 
Gy mnulum enligt 1965 åra Itlroplan och 
allmltnt gymnasium enligt 1954 Ara stadga, .. 
Ifande!sgymnaalum. samt ekonomisk linje 
vid gymnulet enligt 1965 Ara llroplan 
Gymnulum, teknisk 1InJe enligt 1965 in 

',' ',' 

0,0 
0,0 

',2 

',' 

0,1 
0,0 

',' 
' ,1 

0,2 
0,_ 

7,7 

0,9 

0,1

',' 
',' 
l,' 

0,1 

"
0, 9 

O, , 

O,, 
U 

16 ,0 

2,9 

IlIroptan och teknlakt gymn 0,0 0,1 0 ,6 1.2 O,, 2,' 
SJöfarUuthlldnlng 0,1 0,1 
TandakBterskeutblldnl ng 0,0 0, 0 0,0 
SJukaköter8keuthlldnlng 0,1 O, , 0,0 0,9 
Lantbruksutbildning 0, 0 O,, 0,1 0 , 2 0 ,2 ' , 1 0,1 
Skopbrukautbildning 
Yrkeukoleuthtldntng 

Totalt ',3 

0,0 

10,2 

0,1 

16,9 

0,0 
1,2 

18,3 

0, 1 
3, 1 

9,1 

0 ,1 

-,'
',' 

' , 0 

',' 
15,5 

0,0 
_,O 

14,5 

0, 1 

2, • 

0,2 
17 , 6 

100 



Tabell 13 ELEVER FÖDDA 1948 SOM SLUTAT SKOLAN FÖRDELADE EFTER SISTA LÄSÅRETS SKOLFORM SAMT FADERNS YRKE . PROCENT 
Uppgiften avser den sisla uppgiften om skolglng 80m föreligger I regietret, oberoende av om eleven fullffiljt utbildningen ("examinerats") 

el1er eJ. 


~ 
N 

Skolform 
Jordbru-

k". 
Folk-
skol

Akade
mlker 

Officer Direktör 
Disponent 

Handlare. 
Hantverks

Högre 
tjänste

il 

Ovrlga 
tjänste

Arbetare öVriga 
samt yrke 

Samtliga 

lärare mästare m," ma, okänt 

Folkskola och 
grundskola 49 ,4 15,6 9,7 11,8 15,8 39,2 20,8 34,2 56,7 59,3 46,6 

Realskola och 
flicksko la ." 11, l ',6 9 ,8 19, 8 13 , 7 12,3 11,6 9,0 8,2 9,8 

8
Fackskola , yr

9 kesskola, m m 26,2 20,0 10,0 8,0 13,0 22,7 18, 2 22,1! 22,4 18,6 21, 8 

Gymnasium 
(motsv)10 15,9 53,3 75,7 70,6 51,5 24,4 48,7 31,4 11,9 13 ,9 21,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Antal l 570 90 m 51 102 l 163 l 060 l 153 5792 581 11 950 

Fotnoter se sid 50. 

Faderns yrke ~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

Ö> 



Skolform 1965/66 1966/67 
 1967/611 1968/69 1969/'70 1970(71 1971/'72 1972/73 1973/'14 

Folkskola 1140 822 
 S7I 
 75 

EnhetJulkolll l 
Grundskola 
Ungdonnsv!rd88kola 
SIlr8kola 
Realskola 
F1lckskola l 
Fackskola. l!Ioclal linje 2 

a 150 

2. 
10 


8169 

l 

•
728 


" 

8190 

2 


•
771 


•• 

7904 

2 

l 

7,. 
• 7 


3 


5.' \ 

l , 

3S7.. 
. 37 


2 

1 


32 

38 


717 


2 

5 


'.5 

,. 
 3 


Fackskola. ekonomIsk linje 
Fackskola, teknisk Unje3 

GymnL'Jlum enligt 1965 In Illropllln4 och 
l 

282 

20. 

321 

216 


74 

230 


22 

75 


3 

2.

al1m!int gymn3.l!llum enligt 1954 !rl!latadgaS 1 
 25 
 1625 
 l 741 
 1707 
 374 
 " 
Handell!lgymnaalum aamt ekonomiak linje 
vld gymnulum enligt 1965 Ara IItroplan6 

Gymnulum teknlak linje enligt 1965 Ara 
7
läroplan och tekn gymn 


1 
 354 


[2 355 


383 l, 

'00 

383 


382 


106 


298 


18 


83 

Utbildning av 8kBtare I peyktatrtak YArd 
 3 

Soctalpedagogiak utbIldning 
 1 

LantbrukIJutblldnlng 
 1 
 3 

Trädglrdl!luthlldnlng 
 1 

Skogabl'UUutblldnlng 

Yrkeukoleutbf Idnfnr 3 
 ,. 
 1 


58 
 1871 
 1 254 
 554 
 o" 2' 

Totalt 9926 9769 
 g 643 
 8873 
 6290 
 5 105 
 :1 502 
 891 
 ,.. 

Fotnoter ae ald 50. 

Tabell Ha ELEVER FÖDDA 1953 FöRDELADE EF"I'ER LÄsÅR OCH SKOLFORM 



Tabell 14b ELEVER FÖDDA 1953 FÖRDELADE EFTER LÄSÅR OCH SKOLFORM, PROCENT 	 ~ 
~ 

Sko lform 1965/66 1966/ 67 1967/68 1968 /69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973 / 74 

Folkskola 17,5 S,, O,,
Enhetsskola 	 0,0 
Grundskola 82,1 83,6 84,9 89,1 ,,O 0,0 	
Ungdomsvårdsskola 0,0 0 ,0 0,0 0,0 	
Särskola 0,0 0,1 0,0 0,0 
Realskola. 0,3 7,4 8,0 8,5 5 ,7 0,6 O, l 
Flickskola 

1
Fackskola, social linje , 
Fackskola , ekonomisk Ii nje 
Fackskola, teknisk linje 3 

Gymnasium enligt 1965 !rs läroplan4 och 

0, 1 0,5 0 , 5 0,5 
0,0 

0,0 

0,6 
10 ,1 
',5 
3,2 

0 ,7 
14,1 

6,3 
',2 

0,1
<.7 
2, 1 
6 , 6 

1,8 
2,5 
8, • 

l, S 
1,5 

13, l 

allmänt {,')'mnaslum enligt 1954 års stadgaS 0, 0 0,3 25,8 34,1 48,7 42,0 17,1 
Handelsgymnasium samt ekonomisk linje 
vid gymnasium enligt 196 5 års läroplan6 0,0 5,6 7, 5 10,9 11 , 9 9,1 
Gymnasium, teknisk linje enligt 1965 å rs 
läroplan och tekn gymn 7 5,6 7,8 10,9 33,5 41 ,7 
Utbildning av skiStare i psykialrisk vård 1,5 
Socialpedago~,'isk utbildning 0,5 
Lantbroksutbi Idning 0 ,0 0 , 0 
T rl1clgårdsutbi Idni ng 0, 0 
Skogsbruksutbi Idning

13 	
Yrkesskoleutbi Idnl n g 0,5 

0 ,0 
0,7 29,8 24,6 15,8 

12 
0. 0 14,1 

Tot.alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fotnoter se sid 50, 

.,. 
'"l<:
~ 
~ 

~
~ 
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Tabell ISa. ELEVER FÖDDA 1953 SOM SLUTAT SKOLAN FÖRDELADE EFTER LÄsÅR OCH SKOLFORM 
UppgHten aveer elevena elala läalra uppgift t registret, oberoende av om eleven fullRUjl utbildningen ("examinerabI") eller ej 

Skotrorm 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/10 1970/71 1971/72 1972/73 1913/74 Samtliga 
läsår 

Folkskola 20 52 328 47 447 
Enhetsskola l l 
Grundskola 26 40 130 2079 30. 2584 
Ungdomsvlrdllllkola 
Särskola 
Realskola 
flickskola 1 

l

• 
2 
6 
6 

l 
l 

70 
2 

l 
115 

l "21 
2 
5 

3

•
21' 

35 

Fackskola, social linJe 2 
Fackskola . ekonomisk linje 
Fackskola, teknisk lt"le J ,
Gymnulum enligt 1965 In läroplan och 

l 

l 

25 
5

• 
51' 
237 

16 

154 
62 

112 

14 
22 
60 

3 
3 

25 

nG 
32. 
282 

allmänt gymnasium enltgt 1954 :1.rs 8ladJ::3.5 10 11 12 1354 342 34 1 830 
Handelsgymnasium samt ekonomIsk linje 
vid gymnasium enligt 1965 Ir8 11lroplan6 l 10 22 292 93 " 435 
Gymna.alum. teknlak lI1'e enligt 1965 Jrs 
läroplan och tekn gymn , l. " 221 80 421 
Utbildning av akl:Stsre I peyldatTlsk v!rd 3 3 
Soclalpedagogfsk utbildning 
Lantbruksutbildning l 3 

l l, 
TrädglrdlJutblldnlng l l 
SkogsbruksutbildnIng 
Yrkesskoleulblldnlng1J 26 

l 

" 991 990 541 Ol' 28 
l 

2 612 

Totalt " '7 500 2243 1496 1 919 2615 158 194 9928 

Fotnoter se sid 50. 



Tabell 15b ELEVER FÖDDA 1953 SOM SLUTAT SKOLAN FÖRDELADE EFTER LÄSÅR OCH SKOLFORM. PROCENT PER LÄSÅR 
Uppgiften aVller elevens siSla lä9årsuPPb.'ift I registret , oberoende av om e leven fuUf6ljt utbUdnlngen ("examinerats") eller ej 

~ 

~ 

Skolform 1965/66 1966 /67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/ 73 1973/74 Samtli b'3 
IMAr 

Folkskola 
Enhetsskola 
Grundskola 
Ungdorn.9vårdsskola 
Särskola 
Realskola 
Fli ckskola l 
Fackskola, social linje 
Fackskola. ekonomisk Unje 2 

Io'ackskola . Leknisk linje3 

Gymnasium enligt 1965 års läroplan•och 
allmänt gymnu ium en ligt 1954 års stadgaS 
Handels gy mnasium samt ekonomisk linje vid 
gymnasium enligt 1965 Ars läroplanS 
Gymnasium, Lekntek l1~e enligt 1965 års 
läroplan och tekn gymn 
Utbi ldning av skötare I psykiatrisk vå rd 
SocialpedagOgisk utbildning 
Lantbruksutbildning 
Trlidgdrdsutbi ldni ng 
Skogsbruksutbildning 
Yrlc.esakoleutbildningl 3 

Totalt 

43 , S 

56 , 5 

100 

53,6 

41, 2 

l , O 

4.1 

100 

65,6 

26,0 
O,, 
1 ,2 

1.2 

O, , 

0. 2 

5 ,2 

lO' 

2 1 
0.0 

92,7 
0, 0 
0,0 
3,1 
0,1 
0 , 0 

0,0 

O.' 

0 ,0 

' .1 
' ,0 
0 ,0 
1.1 

100 

20,7 

0,1 
7 ,7 
0 ,1 
1 ,7 
0,3 
0,5 

1 ,1 

0,7 

0 .5 

66 , 6 

100 

O,, 

l , ' 
27,0 
12,4 

0,8 

3,' 

1,1 

l , O 

51,6 

100 

0.1 
0 , 2 
5,' 
2,3 
6,4 

50,6 

10 ,9 

3,3 

20,4 

100 

l, ' 
2, 9 
7, , 

45, l 

12 ,3 

29 ,9 

O 0, 

100 

12 

1,5 
1,5 

12 ,9 

17 , 5 

8 , 8 

41, 2 

1. 5 
0 , 5 

14 . 4 

100 

' . 5 
O O 

26,0 
0,0 
0, 1 
2,2 
O, , 
7,2 
3,3 
2,8 

18, 4 ... 
4 ,2 
0 , 0 
O, , 
O, , 
',0 
0,0 

26, 3 

100 

Folnoler se sid 50 , 

~ 
E: 
~ 

~ 
~ 
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~ben 15c ELEVER FÖDDA 1953 SOM SLUTAT SKOLAN FöRDELADE EFTER WAR OCH SKOLFORM, PROCENT AV TOTALA Am- ALET 
ELEVER I REGISTRET 
Uppgtlten aV8er elevene 818ta läd.r8uppgUt I reg:latret, oberoende av om eleven lulJroljt utbUdnJngen ("examlnerl1ts ', eller ej 

8ttoUorm 1965/66 1966 /67 1967/68 1968 /69 1969/70 1970/71 1971/12 1972 /73 1973/74 Sa mtllgn 
läsår 

Folkakola 0,2 O, , 3, , O,, 4,5 
Enhela8kola 0,0 0,0 
Grundakola 0 , 3 O,, 1,3 20, 9 3, 1 26,0 
Ungdomavlrdnkola 0,0 0,0 0,0 
Slrakola 0,0 0,1 0 ,0 0,0 0 ,1 
Realskola 0,0 0 , 1 0,7 1,2 0,2 0,0 Z,Z 
f1lcbkola 1 0,0 0,0 0,3 0,1 O, • 
Facbkola, ,oclalllnJe 2 0,0 0,3 ',2 1,6 0,1 0,0 7,2 
Facbkola, ekonomlek linje 0,1 2,' 0,6 0,2 0 , 0 3,3 
FackBkola, teknlak ltnJe 3 0,0 0,1 0,2 1 , 7 0,6 0 ,3 2,8 •Gymnu:lum 8nltgt 1965 In Ilropla" och. 5 
alImInt gymnaalum enURt195-C in 8t.adga 0,0 0 ,1 0,2 0,7 13.6 3,' 0,3 18,4 
HandelsgymnlUlllum s.mt ekonomJek ltnje 
vid gymnulum enligt 1965 In tlroplan6 0 , 0 0 , 1 0 .2 Z,8 O., 0,2 4,3 
Gymnelum, teknisk 1t~e enligt 1965 In 
Illroplan och tekn gymn 0,1 0,2 O,, Z,3 0,8 4,Z 
Utbildning av IIkl:Hare I Plykfatrtek vlrd 0,0 0,0 
Soclalpedagogtek utbildning O,. 0,0 
Lantbrululu tblldnl ng 0,0 0,0 0,0 
TrSdgArd8utblldnlng 0 ,0 0,0 
Skogwbrukautblldntng 0 ,0 0 , 0 

12 
Yrkeeakoleutblldnlnr 3 0,3 O,Z 10 ,0 10 , 0 0,0 0,3 26,3 ','
Totalt O,, 1 , 0 ' , 0 22,6 15 , 1 19 ,3 26,9 7,6 Z,O 100 

FotQoWr le eld 50 . 



Tabell 16 	 ELEVER FÖDDA 1953 SOM SLUTAT SKOLAN FÖRDELADE EFTER SISTA LÄS.l.RETS SKOLFORM SAMT FADERNS YRKE , PROCENT 
Uppgiften avser deo sista uppgiften om skolgAng som fdrellgger l regtstret, ober oende av om eleven funru lJt utblldologen ("examiner ats " ) 
eller ej 

~ 
~ 

Skolform Faderns yrke 	
Joråbru- Folk- Akade- Officer Direktör, Handlare , H • .,.. ÖVr iga Arbetar e Övri ga Samtliga 

skol-"", 	
Ilirare 

mlker Disponent HantverkB -
mlUitare 

IJänBte-
m.n 

tjiinste-
man 

samt yrke 	
okänl 	

Folkskola och 
grundskola 28,3 8,8 11 ,7 12,5 16,9 29 ,4 19,2 21 ,6 37 , 8 41 ,0 30,8 

Realskola och 
flickskola " O ' ,9 1 , 2 0 ,0 l,' 3,1 1 ,2 2,' 2,_ l, , 2,_ 

8
Fackskola ,yr 
kesskola, mm' 46 , 3 28,4 14,5 20,8 32, 4 38,1 30,1 38,8 43,8 38,6 39,7 

Gymnas ium 
(motsv)10 21 ,3 57,8 72,6 66,7 49,3 29,4 49,4 37,2 16,0 18,5 27,0 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Antal 1 017 102 '01 	 .. 142 959 967 1 089 4 731 47l 9 927 

Fotnoter se s id 50. 
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FarNaI'ER TILL TABELLERNA 11-16 

l lnkhlSi ve gymnasteskolana 2-.lrl.ga sociala linje (So) 

2 1nk1!iBlve gymnaaleskolans 2-Arlga ekonomiska linje (Ek) 
3 InkJuslve gymnasieskolans 2-!rlga tekniska linje (Te) 
4 Utom teknisk och ekonomisk linje 
5 Inklusive gymnasieskolans :J-:\rlga humanistiska, samhällsvetenskapliga 

och naturveten5kapllga lin je r . 
6 Inklusive gymnasieskolans 3-Ariga ekonomiska linje lE). 
7 Inklusive gymnasieskolans (3)-4-Ariga tekntaka. IIllje (1') . 
8 Inklusive gymnas ieskolans 2-årlga linjer So, Ek och Te. 
9 HH fors: sJuk.5köterskeutbildning, tandsköterskeutbildning, övrig v!rd

utbUdning, .jlllartsutbildntng samt lant- och skogsbruksutbtldning. 
10 Hit (ors: Allmänt gymnasium enligt 1954 lirs stadga , hande lsgymnasium, 

tekniskt gymnasium , gymnasiu m enligt 1965 års läroplan samt de 3-4
i riga linjerna I gymnasies kolan . 

11 Vid undersökningens början fanns tvA olika skolformer angivna på blan
ketten nämli gen tolkskola och rorsöksskola ("enhetsskola") . Folkskolan 
har genom a lla år kodats enhetligt och utgör Inget prob lem. F"orsöks
skola kodades so m folkskola de två forsla åren trots att 1/3 av elevern:l 
t lik 6 gtck I enhetsskola 1960/61 och 1961/62 över hälften av elevern:l I 
åk 7 gtck t enhetsskola (se t ell: "Utbildniogsstatistlk 1960-73", PM från 
SeB 1974:3, tabell 4) , Koden enhetsskola skall f'Ormodllgen fdn och 
med 1962/63 Rlr en del av eleverna vara grundskola, men dd skillnaden 
mellan de tvlskol[ormerna under övergåo~peTioden var reLatlvlllten 
har detta fel Ingen atCSrTe principiell betydelse, utom vid speciella ana
lyser av de ovan nämnda skolformernas inbördes fOrhillanden, 

12 Läsåret 1972/13 saknas uppgifter eftersom elever som skulle kodas 
" yrkesskola", dvs de som gtck "övriga tvUriga linjer och specialkur
ser", Inte blev Inrarda I regtstret detta läsår , Detta rorhillande påver
kar !lven antalet elever I "yrkesakola" lä.dret 1973/'74. dl Ingen upp
roljning skedde av de lodlvider som Inte läaåret innan va r med I regist
ret. Se !lyen avsnitt 4.2 , 6.4.2 och not 13 nedan. 

13 Läsåren 1971/12 och 1973/74 har gymnasie!lkolans "öyrlga 2-årl ga lin
Jer och specia lkurser" , 2-årlga linjer exkl So, Ek och Te, kodats som 
y rkesskola . Se även avsnitt" .2, 6.4.2 och not 12 oYan . 



8 Publicerade rapporter 

Nedan ges en kort redogörelse for nigra. ytt.erllpre uppgiftsinsamlingar som 
akett ulllodh1dualatatiat1kmaterlaleL I bilaga 9 redoviaaa en förte ckning 
tsver publicerade rapporter frin I forala hand pedagogiaka Institutionen I Göte
borg , 

Allan Sven880D (1964) och Alrl Rovio-Johansson (1968) ger deo meat kompletta 
bUden av materlallD.,lamllngen 1961 respektive 1966. Rapporterna ger också 
en uttömmande beskrivning av urvalena aamman.sII,ttolng aamt prov på oågra 
variablers värden och anv!i.odninpmlSjllgheter . 

Vid olika UUfll.Hen har kornpletter8Dde taaamltngar gjoN f'Br att jämfdraa 
med viasa uppgifter t tndlvidualslatlsttkena bugnlDdauppgtfter . Häroqvist 
(1968) har gjort en jlhn!örelse , för mtin, mellan lotelligenanl.vl mätt dels 
Vid 13 lrs llder t IndividualslaUstllrundeT8öknlngen och dela lem lr .enare 
vid vunpllktainakrtvniogeo . Skillnaderna har analyserata och J1I.m!'d rta med 
tDdlvideroaa utblldningabakgnJnd vid det aenaal.e mltttlllrållet , 
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Rubenaaon har genom att 1970 aamIa In uppgifter frlo ett urval manliga ele
ver [rin lodlvidualstat1sUken.fOdda 1948 och med kort utblldning.t eD Ucentlat
avhandling 1972 belyat hur deraa bakgruod och tidigare skolging pjverkar 
deras illtresae och motlvaUon for olika typer av YUZenutblldnlng . 

Rubeo.sson nar 1913 ännu en rAag .amlat In uppgi.ft.er (dn de ovan nämnda 
kortutbildade milnnen . Resuh.atet redovisaa I en doktoruvbandllng (1975), 
va.ra huvudayft.e var dela att bealc:rtva deltagaodet I VWlenutblldnlng mellan 1970 
och 1973, deLa att analysera rekryteringen till VWlenutbl1dnlng . Vid analysen 
beaktu bl abeglvnlng , utbIldningaerfarenhet, yrkeserfa.renhet, IndivideM 
aktuella situation, Intressen och planer fOr eventuell vuxenutbildning . Sär
aldld häMyo tal/. till oUIta former av binder och motiv nlr deltagande t vuxen 
utbildning. 

Vid tidpunkten mr flirdlgstJjJlandet av denna rapport (november 1975) pjgår 
bearbetning av I.ncllvtdualataUaUkmaterialet vid pedagogtslta lnatitutionen I 
Göteborg (Silen-Erik Reuterber g) , vid io..etit1.ltlonen for Internationell peda
gogik (Ingmar Fägerllnd) samt vid SCBs proguoa1Dsdtut. 

http:uppgi.ft.er
http:lotelligenanl.vl
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9 Summary in English 

The indlvtduaJ staUsUcs proJect comprlses two n.ationally represen13.tlve samp
les of pupils conslsUng of lhose born on the 5lh, 15th or 25th of any month in 
1948 and lo 1953. 'The material covers same 12 000 pupUs born In 1948 and 
80me 10 000 pupUs bom in 1953 . The collection of the data was commenced 
when the majority of the pupUs were In Grade VI (aged about 12), that Is to 
say In 1960/61 for those born in 1948 and In 1965/66 for lhase born In 1953. 

The data kept in the register may be saJd to be of two typas: 

A Background data were collected In the spring of 1961 for lhase born fn 
1948 and tn the spring of 1966 {or lhose born In 1953. On those occaslons the 
Department of Pedagog1cs at the University of Gotheoburg coUected partlcu
lars of the resu!ta of certain intelUgence tests and of national standardlsed 
school test3 , as 'Nellas repllea to quesUonnalrea about the puplls ' lelsure
time inlerests, future plans, and about the atl:1tude of the pupils and thelr fa
milies to school and school work. At the same time the Nation.a.l Central Bu
reau of Stat1sUcs (SCB) collected parUculars on the father's / mother's occupa
tion/ ewcatlon, the number of thelr brothers and sisters and (only for tbose 
bom in 1948) the d1atance tnvalled by them between home and school. 

B Annual data ("scbool-year data") on the pupUs " later 8cbool1ng have beeo 
collected since 1960/ 61 and 1965/66 respecuvely by the SCB, but ooly up to 
the end of 1968/ 69 for those bom in 1948 and unlll the elld oC 1973/ 74 ror 
tbose bom In 1953. 'niese data relate to place of residence, type of school 
system , grade, termtnalmuluJ, cer1ain optlonal subJecta and ror tboee borD 
In 1953 certaJn reUODlJ wby pupUs stoppad studylng. 

TbJs collection of annual data related to puptls at public elementary schools , 
experimental scbools . compr ebens!ve scbools, intermedtate schools, g1rls ' 
8chools, continuatlon schoois, vocatlonal schools and upper secondary schools 
or correspondlng schools (Le. tbe general upper secondary schools accor
ding to the 1954 curt1culum , t.echnJcal and commerclal upper secondary 
schoals, upper secondary scbools according to the 1965 curriculum, and Inte
grated upper seconda.ry schoois) . 

Cerlaln data are also avallable lor a lew other types al schooUng. Owlng to 
the many o rganJS3t1onal changes 1n the school system in the 1961-74 period, 
1t has been bard to scrutln1se and code the annual data. 

The flOn-reapanse in the Ind:l.vldual statisttcs proJect has been of two types: 

ImHvldual non-response: lt L9 estlmated that no data are avialable for 1 .8 % 
of those bom in 1948 and 7.4 %of those born in 1953 (who belong to the sample). 

Partlal non- r esponse: lnd:l.vldual backgroWld data are not avallable for between 
4 %and 16 %of the pupUs in the register. It Is dlfflcuU to Indlcate the non
response in respec t of the "schoo l-year data" . A comparlson with the SCB's 
statisUcs of the age of pupIIs wtthin the schoo l system, whJch Is made e\'ery 
third year, shows that the non-response In respect of "schooI-year data" 
varies {roro only 0.5 %1n the flrst s urvey year {or lhose born In 1953 to some 
14 %ln the 1963/ 64 school year for those barn ln 1948. IAle to the collection 
procedurcs that have been appUed. lt can be assumed that there are practt
cally no data for pupUs who have returoed to school alter a break in thelr 
scbooting - thIs Is primartly the case for puplls barn In 1953. 

http:seconda.ry
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Some 40 research reporls al the Department of PedagogtCI at the Un!verslty 
of Gothenburg have been baaed, aometimes with nther sample data, 00 the 
mater1&l collected durlng the {!rst years for the wo respective dates . 

These reports contain ce.taln tables whtcb have been produced in the Ursl 
10stance lor the examJnation and the control of the materlal. '}bese tables 
htghllght the dlHerences in tbe cbolce of educationalllnes between the t\IIo 
dates. The material sbows, &mong other thlngs, thai more pupUs born in 1953 
have entered upper secondary schools th.an puplla born in 1948. In addition. 
the tables Ulumlnate the dWerences In regard w the number of puplls from 
d1fierent home environments wbo contlnue studytng alter thelT compulsory 
,cbooUng. tbese dU!erenCe8 have been h1ghUgbted by many earHer surveys. 
A comparison bet\lleen tbose born 10 1948 and tbose bom 10 1953 shows that 
the proportion of pupUa ente.ing upper secoodary 8chools lncreased most 
among the children of workera. farmers and cler kB. 01 the other, the pro
portion of ch1ldren of gradualea, officers and managers who have entered the 
upper secondary schools has sllgbUy decreaaed. 

This report gives an exhaustlve account of the data thai have been collected 
and of how the have been scrut1niaed, corrected and coded. lt &140 gives a 
full descrlpUon of a.l.I the codes that have been \l.8ed. 
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Bilaga l 


V ARIABELBESKRIVNlNG 

1 Elever födda 1948 

För eleverna llndividualsWlsUkco finns en rad olika uppgUtcr. Dessa kan 
delas in l tvI grupper. Den första gruppen består av uppgifter Insamlade 
1961 , dl huvuddelen av eleverna befann sig I årskurs 6. Uppg1Iterna är tänk
ta som bakgruodsvarlabler vid en analys av elevernas seMre skolgång. Den 
andra gTUPpell uppgifter - läsArs\lppgifterna - beskriver elevernas senare 
skolgång. De har insamlats varje år under en nio!rspenod och bestAr av 
~r om skolform , lrskurs, betyg mm. 

l. 1 Bakgr\md.suppgtIter 

PersODlluromer 

Persormuroret fungerar som en unik identifikation för varje Individs datapost 
t registret. Inga dubbletter förekommer. 

Standardprov 

Uppgifter om resultatet pA. de fOr hela. SVer ige gemensamma lrunskaosproven 
("staDdardprOY") som I detta fall PyS I lik 6 vertermloen 1961 I ämnena Läs
Dieg, skrivning, matematik och engelska. För elever som vt 1961lnte gick 
I Ak 6 saknas uppgil ter om standardprov, eftersom Ioga. uppgifter insamlats 
fl:Ir dem som tidlgare etler senare år geDOmgick standardprov I Ak 6. För 
elever I specialklass och fOr de elever som vt 1961 gick i realskola och ruck
skola saknas uwgiIt om standardprov. eftersom standardprov ej gavs I dessa 
klasser re spektl ve skolformer. 

Testresultat 

Resultateollv tre olIka s k begåvnlngsteSl. nämligen ett verbalt, ett spatialt 
och ett 1D:iuktlvt test. Testen var speciellt konstruerade fiir IndividualataU
stikea, De har seaare anv!ints även 1 några andra sammanhang vid pedago
gtska institutionen i Göteborg. 

Det verbala testet bestod aV ett motsatsprov, dvs eleven skulle här ange mot
satsen till ett givet ord bland fyra alternatlv. Testet bestod av 40 uppgifter 
oc h ett poäng gavs för varje dtt svar. Testtiden var 10 m inuter. 

Exempel: öde/ tom, bebodd, rörUg, IIvUg. 

Det spatiala testet bestod av uppr ttade plana ligurer, vilka eleven sku lle län
ka sig "thopvtkta" och ror varje plan figur ange v Hken tredimensioneU figur 
som svarade mot de ihopvikta. Testet bestod av.aO figurer och en poäng gavs 
ror varje rätt evar. Testtldeo var 15 minuter. 

Exe mpel: 

Det luduktiva testet bestod av 131scrler där man utcliimnat de tv! sista talen 
i serien. Genom att komplettera serien skulle eleven visa att han har r(ir911tt 
dess uppbyggnad. Testet beslod av 40 uppgif'tcr och e n)Xläng gavs för var}e 
rätt svar . Testtiden V3.r 18 minuter. 

Exempel: 2468 1012 -

[ registret ingu poängsumman rör vart. och ett av de tre testen , som varierar 
mellan 0-40 poäng samt den sanlJnanlagda poiings\JD'lman för aHa tre testea, 
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Fritidsintressen 

Eleven fick svara på tolv frågor om sina fritidsintressen. Fr!gorna var a~' 
typen, "Hur ofta glr du pi bio", "Hur oft.a läser du aerletldnLngar" etc. 
Ttll varje fråga fanns (Uta svusalternatlv som I regilItret anges aven kodad 
SHfrL I r egistret finns koden rör BYaren pA yarje !rAga. Se bilaga 12. 

Planer 

Atta frigor ställdes om elevens lItudie- och yrkesplaner. Sex frågor r örde. 
eleyens fortsatta skolging och tv' rörde yrkesplaner . Svsren gayS geoom 
fasta svarsalternatIv . l registret Hans koden (ör svaren p' varje enskild 
fråga. Se bilaga 13. 

Sysselsättning 

Sex olika intres8eomrlden (frIluftsbetonade, verbala, tekDlska , husliga. 
sociala och koD1orsbetonade) hade valts ut för att belysa elevens mtresse 
for olika intresseomrAden. Varje Urtresseomr4de karaktJlrlaerades geDOm 
exempel pi sysselsättningar tillhörande omrldet, t ex verbala: skrlya brev. 
Man hade satt Ihop uempel pA oUka Iysselsältntngar I grupper om tre och 
tre.. 10 exempel på var}e tDf.reneomrlde gavs, aa.mmanlagt aUedes 60 
exempel forrlelade pi 20 (Tupper , För varje grupp skulle eleven markera 
vilken sysselsättning ban tyckte mest och mmst om. Vid granskningen gavs 
tvi poäng (ör lIVar som markerats med mest, ett for omarkerade lIVar och 
O for svar som markerats med minst. Sedan su.mroerades poängen för de 
olika områdena. Således erhölls maxlmah 20 poäng och mlni.mal1 O poäng 
per omride. Se bibLga 14. 

Skolan 

Genom frigor till eleven, erhölls ett mått på skolmotlva1lon, skobLnpassning 
och (öräldra- och kamratkontakter. De 29 frigor som ställdes skulle besva 
ras med Ja eller nej. Varje svar som var positivt ur elevanpaaanlnguyn
punkt gav en poäng. Följande fem akalor erhölls genom au addera .antalet 
poäng, 

l Elevens föräldrakontakter, 8 fTigor 

2 F'dräldrarnas Inställning till högre studier, 6 frlgor 

3 ELevens skolaapassnJng (säkerheten t skolsituatiooen). 5 frigor 

.. Elevens Intresse för skolarbetet, 5 frigor 

5 Elevens kamratkontakter, 5 frAgor 

I registret ingår poängsumman for var och eD av de f.em skalornL 


Yrkesval 


Eleven bar åk 6 fAtt ange vilket yrke ban har tänkt att ägna alg At. Koder se 

bilaga 6. 


Inskr tVD Ingsår 


Det läsår dl eleven forsta gingen skrevs in I skolan. 


Fadern 


De uppgifter 80m flans om elevens fader (eller annan manlJg vudnadahavare) 

är personnummer, bemort. yrke., utbildning och om fadero avlidit rore 1961. 
Yrket har kodats med eD tvhlffr lg kod frAn ett öppet BYarsalternAtIv. Koden 
framgu av bilaga 3. 
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Utbildningen är kodad efter yra rasta. svarsalternatIv: 

l Folkskola 

2: Renlskola 

3 Studentexamen eller m016varande 

• Akademisk examen 

Vid kodrungen har en viss kontroll gjorts mellan angivet yrke och utbildning. 
Exempelvis om rör nigon uppglvits yrket civilingenjör, men utbildningen an
givits vara studentexamen, har utbIldniogen ändrats till akademisk . 

AvUden har koden l, ej avliden koden O. Koder for hemort, se avsnitt 1.2 
" Hemort". 

Modom 

För elevens moder (eller annan kvinnlig vå.rdnadshavare) finns samma upp
gifte r som ror fadern, dock ej personnu.mmer, endast föde lseår. 

l. 2: UsArsuppgifter 

UDde r den oiohspe r Jod (1960/61 - 1968/69).90m uppgifter om elevernas 
skolg4ng bar insamlats bar eftersträvats att ror varje Ar U al enhetliga upp

t

gtf\:.er 80m möjligt. De stora. skolreformerna under 1960-taOOt har dock med
Cdrt att vlIlS:1 variabler har tö ränd rats. Exempelvis ffireUgger bokstavsbetyg 
från periodens början och s ifferbetyg från periodens slut. 

J r egist r et har aUa årspolJter samma layout. Vissa C6r!indringar som gjorts 
under perioden kan endast säraldlJns genom vissa variabe lvärden. Exempel
vis betyde r k.lasskarakt!ir Ovanlig klass I tolkskola medan l betyder vanlig 
klass I grundskolan. I vissa faJl, då en variabel bara finns for några läsår , 
har positionerna llimnats blanka öv r iga läsår. 

Varje lraposl omfattar 55 positioner med HlIJaDde uppgifter: 

Genom en kod anges vilket läsår .årsposten avser (se bilaga 20). 

Hemort 

Elevens hemort anges med en fyrSiffrig kod. De två fOrSla sIUrorna anger 
län ocb de tvl andra kommun. pi grund av den ändrade kommunindelni ngeo 
som genom fOrts umer 1 950- ocb J960-lalel)ur vissa koder förtindrats. Det
la medför att elever kan ha fått ändrad hemortskod utan att egentligen ha 
bytt hemod-. I vlllSa fall anger koden den ort där eleveo s tuderat och Inte 
eleve ns hemort. I vilken utsträckning detta Rirekommcr har Inte kullllat be
dönlas, troligen har I huvudsak elevens egentliga hemort angivits. 

Skol!orm 

Koden anger vilken skoUorrn e leve n ght I under läsåret. Den kod 80m an
vilnts är den s k SUN-kodcn (Svensk utbUdningsnomenkJatur). Pr incipen för 
koden och en kodfOrteckning flnn.!l i bllagn 2. FörruwJring-.u-na inom det sve ll.9
ka skolväsendet har mcd!ört att vissa fOrenklinga r "Id kodningen varH oöd
värdiga.. Enstaka utbildningar med mycket il elever har kodats med samma 
kod som nu existerarde utbildningar ioom gymnasieskolan, även om utbild
ningarna ej varit helt Identiska. Några fl Indivkler som t ex genomgått vis
sa tekniska skolor. har givit!! samma kod som motsvara.ode utbHdnlng I 
gymnaSiesko lan. Vissa yrkesinriktade utbildningar som ej gått att Jämställa 
med nAgon utbildning I gymnasieskolan har kodats so m yrkesskO la, trots a tt 
de ssa ej formellt tillhört yt"kesskolan. 

l) Koder samt de fcir!indr(ngar som skett hen 195Z-197. flM9 besk-rlvrul. i 

en oubltkatlon frÅD SCS " Medde landen I samordningsfrdgor" nr 1 913:12 , 
" Regionala koder ". 

http:gtf\:.er
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Klasstvp 

KlaS8typ har anglvJts ,eDom fem fasta svaraalteroatlv. Uppgiften förekom
mer endaet t o m Läsåret 1964 / 65. Med klustyp avses vilka uskuraer som 
klU6&vdeln1ngen omfattar. 

o '" A (en årskurs) 
2 ... Bl (tvA årskurser) 
3 : B2 (tre årskurser) 
.. ... B3 (fyra lrakurser t ex 1,3, S, 7) 
6 ... BY (övriga kombinationer 100m &-klau ). 

KlasskaraJdär 

KlasskaraJrtär har pi blanketten angivits som ett av 8eX falft,a svarsalterna
tlv . I ett senare skede har ytterligare tre alternativ kodats, fOT att fl. med 
informaUon som givits utöver de fasta alternativen. De fam alternativen 
var: 

o DOrmalklass folkskola 
1 enbelsskola (förs/jksskola) 
2 inbyggd realskola 
3 korrespomiellfll'e&lskola 
" speclalklas6, folkskola 
5 " , enhetsskola (föreökeskola) 

Senare tillkom: 

6 särskola eller Wldervtsn1.ng l hemmet 
')' frlvlUlg kws I fo lkskola • 
8 "  reaJsk.ola eller kotTespoDdenereaJskola 
9 tlvrlgt . 

Årskur s 

Anger vilken Arelrurs eleven tUlMirde angivet U!atr. För folkskola., enhets
skola och gruIJ:lskola angel lrskuraen 110m 6, 7 osv. l real- och flickskola 
Nm1 gymnUla1a akoUon:ner anger lreklD'"sen 32 att eleven tillhörde en tre

3hl( skoUorm ocb gick I lk 2 (dvs 2 ). l enstaka fall (troligen frh vissa sko
lor) anges enbart uek\D's och lIlle längden av utbUdnlagen, dvs mlI..b kan lJJt.e 
aärskllja t ex z4 och 23. 

Betygstyp \V 6. \ I/ ro:. 

Anger betygsSkala.n~vs om betygen är ~vna med bokstavl'lbetyg eller !10m 
stfferbetyg. Koden O aeger att Sifferbetyg föreligger enl1gt den femgradiga 
akal.s..D l-S, Koden 1 aDler all bokstavsbetyg fiSreUgger. Betygen lir kodade 
I en sjusiffrlg 11kala där C '" O, Be .. l, B s 2 , Ha '" 3, AB", 4, a " 5 och 
A ~6. 

UppgU\er riMs, t rnrekommande fall, dels för de enskilda limnena BVensklL, 
engelska, tyska, franllka, matematik. fylllk och latin. dels for tvA betyge
BWnmor, varvid samtidigt anges antalet Ingå.ende betyg. Dea ena summaa av_ 
ser lärolUnDen. den andra övriga ämneal , I yrkesskolor bar eDdast insam
lats ett medelbetyg ror samtliga ämnen, utan aärmare specUicerlo., av lngA
ende betyg. 

Uppglfter f!.ans om tre oUka ruvägar : 

1 Renllg mellan bemorten och skolan Ulslret 1960/ 61 

2 Resväg mellan hemorten och närmaste realskola. Uppgiften finns läs


lren 1960 / 61 - 1966/ 67 
3 Resväg mellan bemortetl och närmaste gymnasium, UWglften !tons läs

Aren 1960 / 61 - 1966/ 67 
1) De oUkl. åm.nelllgrUpperll&S omfattning framglr av bilaga 4. 

I /, ' 
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Resvägen anges i tid for färd med allmänna kommunikationsmedel och avser 
enkel resa. Tiden anges I kodad form där: 

l '" UJder 20 min 
2 '" 20 - 40 mlo 
3 = 40-60min 
4. .. 60 - 80 min 
5 '" över 80 min 

Ftytlning och avbrutna studJer 

Anger om eleven blivit flyttad Ull n!irmast hijgre årskurs eller oj. Dessutom 
anges i rdrekonunande fall vissa orsaker till att eleven avbrutit studierna. 
SAJedea framgAr inte om eleven fullgjort skolplikt, "examinerats" eller lik
nande utan bara vissa orsaker tiU studieavbrott. Se bilaga 19. 

Löpnummer 

Det nummer Bom fions stämplat på orlglnalblan.ketlen. (Ny löp(llJmmerserie 
varje !r. ) 

2 Elever rOdda 1953 

IndlVldualstatlsttkundersöknJngen 1966 planerades så att uppgifterna skulle 
bit slUka dem i 1961 års undersökrung som möjligt. såluooa användes de 
tre begåvning9testen utan !{ndrtngar. Frågorna om elevernas skollnstäUning, 
fritidsaktiviteter och framtidsplaner m!ste revideras. beroende på de för
ändringar som skett i samhället och a\' skolsituationen. Vissa frågor, fr:ln 
1961 Au formulär, omarbetades elJOl' utgick Cr:ln 1966 års formul!ir då ut
värdertngen av 1961 års formul!ir visat l1tt de var mycket svAra att beBVara 
eller ej var helt tlUfredsställande ur mätteknisk synpunkt. 

2. l flakgrUDdsuppgtfter 

PersoMummer 

Personnumret fungerar som en unik Indentlfikatlon för varje Individs data
post I registret. Inga dubbletter RirckommeT. 

Standardpwv 

Uppgift om resultatet på de för hela. Svertge gemensamma kunskapsproven 
(" BUlndardproven") som t detu fall gavs v!rtermi..Deo 1966 I Ak 6. 

rör e lever som gick l grundskolBn fc:ireItgger resultat i svenska, engelska 
och matemattk. rör folkskolans elever fiSreUgger resultat Illisning, skriv
ning, matema.tlk och engelska.. Proven I engelska och matematik var gemen
samma ror båda skolformerna.. Dc elever som vårterminen 19661nte gick i 
åk 6 har Inte genomglitt dessa s tandardprov och saknar d1l:rlgenom uppgif
ten. (Gäller liven elever j realskolor, nicksko lor samt vissa former av spe
efaluooervisning. ) 

Testresultat 

Resultatet av tre oUka begåvrungstest. n!1mHgen ett verbalt , ett spatialt och 
ett loduktlvt. Alla tre proven är speciellt konstruerade för lndlvldualstatlsti 
ken. 8eträrrame testens utformning se avsnitt 1.1 i denna bilaga. I reglstTel 
Inglr poängsummorna för vart och ett av de tre testen. 







Fritidsintressen 

Eleven n ck svara på åtta. fdogor om sina fritidsintresse n. Frågorna rörde 
hur o fta eleven exempelvis gick på biO , l.'iste läxor, såg på TV o d. Frågor
na lindrades något t fdrhåUande till 1961 ärs frågor, tre frågor angående 
llisnlng, biobesök och kaffil'atkootaltt.er var dock o fårändrade. 

http:kaffil'atkootaltt.er
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Till var je fråga fanns fasta svarsalternativ 110m angel! aven kodad siffra. 
I r egistret finns koden för svaren på varje frAga.. Se bilaga 15. 

~ 

Fyra frågor stlUldes om elevers studie· ochyrkesplaner. Tvi gällde kom
mande studier och två yrkesplaoer. Utifrån erfarenheterna av 1961 Ars frA
gol' och p g a att grundskolan I det närmaste fullständigt genomförts 1966 
ändrades några frAgor. medan &.Ddra belt utlämnades, Svaren gavs genom 
fasta sv&rsal1ernatlv. I registret finns koden för 5\'aren pi varje enskild frl
p . Se bilaga 16. 

&,'lIselsättnlng 

Fem oUka intres8eOmrAden (frlluflsbetooade, verbala, tekniska, husliga och 
kontorsbetonade) hade valtl! ut för att belysa elevens intresse for olika Intrea
eeområ den. (Jlimfort med 1961 Ars uwersöknillg hade det "sociala" intres
seområdet utlämnats) . Varje Intresseområde bar ltarakt!i.rlserats genom 
exempel på sysselsättningar tillhörande omrAdel. Tio exempel fanns för var
je tntresseomr!de. Eleven skulle ta ställning till alla dessa femtio ayssel
sättntngar och på en fyrgradllskala ("++", " ...", "-" och "--" I ange vad ban 
föredrog. Poängen rör varje IlItreaseområde kan variera mellan lO ocb 50, 
där SO anger stClrst Intrelse. Se bilaga 17. 

&.olan 

Genom frågor till eleven, erbbllli ett mått på akolmotlvBtlon , anpassning tUt 
skolsituationen och familj ens Inställning till hClgre studier. Sammanlagt 30 
lrAgor sUHldes aom skulle besvaras med ja eller oeJ, Varje svar 80m LO" 

eleva~as8ningBSynpunkt var positivt gav en poäng. Följande tre skalor er
hölla geoom Itt addera antalet poäng. 

1 FamiljenB inställning Ull bögre studier. 
abom eleven upplever den. 10 fr igor 

2 Elevenl5 skolsnpllulllng. 10 frigor 

3 Elevens akolmotlvBtlon. 10 !rAgor 

Fadern 

De uppgifter som finns om eLeve.na fader (eller anD8.n manlig vlrdnadsbavare) 
Kr yrke. utblldnint': och socialgrupp. Yrke och utbildning bar kodata 110m 
motsvarande URlgilter fdr rodda 1948. 

Soc1algruppsUllhörlgheten kodade8 av pedagogiska tnBtttullonen I Gaeborg 
med \lti:iogspunkt friD faderns yrke och utbildning. l:n ttdel.ning I sex grupp 
per gjordes. Till grupp O fördes alla med obea1.ämt yril;e och de aom itU 
angivit nigot yrke, oberoende av utbildning, Till grupp l fördel arbetare 
med folkskola alm gruodutblldntng . Till gr~ 2 rårdee perllOllCr med yrken 
lnom Jordbruk med binäringar och med folkskola 80m grundutbildning. Till 
grupp 3 fordee tJänatemä.n utom akademJker, affårsmän och övrIga tjänste
män med folkskola som hCigata utbildning, TtU grupp .. fiirdes samma yrken 
110m grupp 3, men med realexamen eller motsvarande som utbildning. Till 
Grl4Jp 5 förde s akademiker. folkskollärare, officerare och diTekt.Clrer, Den
na kod har inte aoväms I andra sammanhang. 

Modern 

Fftr elevens moder fiOlla uppgifter om utbildn.lng och yrke kodade på samma 
-.ätt som motsvarande uppgUter fOr fadern. 

2. 2 UaArsuppgifter 

Ftn' elever rOdda 1953 bar samma uppgif1er hUgen t.n.aamlats som ovan be
skrivlte for fl:idda 1948. Strävan bar varit att aUa Araposter (lädren 1965/66
1973/ 74) J princip skall [nnehAJla samma uppgifter, &.olreformerna u..r:J:Ier 
aenare delen av 1960-lalet medfdrde emellertid Btora föräDdrillgar, varför 
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SCB rör fOdda 1953 pi liknande sätt som for vissa skoUormer får f&lda 1948, 
varit tvungen att göra vissa rorenklingar fdr att U. materialet hanterligt. 

varje uspost omfattar 55 positioner med flHjaDCIe uppgifter: 

Läsår 

Anger vilket läslr lrsposten avser (se bilaga 20). 

Hemort 


ADgaS på samma sätt som mr födda 1948, 


Skolform 


Anges pil samma sätt som för födda 1948. 


Klasortvp 


Anges på samma sätt som för födda 19-18. 


Klas skarakCir 


Anges på samma särt som for födda 1948. 


Årskurs 

Anger vilken Arskurs eleven tillhörde angivet läsår. För folkskola, e nhets
skola. och gruooskola anges årskursen som 06, 07 05", I realskola. och flick
skola anger L-skursen 32 att eleven tillhörde en treårig skoUorm oeh gick 
I åk 2 (dvl 23). FCSr gymnaSiala skoUormM anges som regel Inte lliogclen pJ 
utbildningen utan enbart 1rskurs, exempelViS anges både 23 och 24 som 02. 
Sättet att ange lrskurs kan variera något från skola till skola , beroende pi 
att vissa realskolor Inte angivit längd pi utbildningen och enstaka gymnasia 
la skoUormer angivit längden. 

Observera att 4rslcurs for rOdda 1953 inte anges i samma position I registret 
som fOr rOdda 1948. Se bilaga '1 oc h 8. 

Betygstyp 

Anges på samma sätt 80m ror födda 1948. 

~ 
Aogea på slUJlma sätt aom IOr födda 1948. 

Tillvalsgrupp I åk '1 och 8 samt linje i åk 9 

Anger valet uv tillvalsämnen I grundskolans årskurser 7 och 8 samt linJe i 
!Je: 9. UpPglfWn finns för läsåren 1966/67 - 1968/69. Efter detta läsår redo
visas linje i 1k 9 under variabeln "Gren" (se nedan). Se för ÖVl'igt bilaga 18. 

Övningsämnen 

De övnit1l!:sämncn som eleven vall att !lisa I åk 7- 9 redovisas I kodform. 
Se bilaga 21. 

Val av kurs I matematik och engelska 

Elevens val av allmän eUer särskild kurs I engelska och matematik i grund
skolans 4k 7 - 9 redov isas. Se bilaga 18. 

Flyttning och avbrutna studier 

Anger om eleVen blivit nyttad till närmast högre årskurs e ller ej. Dessutom 
anges I för ekommande (nU vl,ssa orsaker till att eleven slutat skolan. Se bi
laga 19. 

1966/67 anges motsvarande uppgtfter W1dcr "Fl}'uat" (se nedan). 



.,PM 1976:8 
BUaga 1 

~ 
Fr o m läsåret 1969/10 anges lik 9 linJe, se ovan aoglende '''I'1llvalsgrupp 
t IX 7 och 8 IIImt linje I åk 9". 

För elever I realskola, flickskola och gymnasiala .kolformer 1ngAr l r6re
kommande {al] uppgift. om gren l ekolformskoden. 

Va] till åk 'I 

För elever I åk 6 har anglvlta vaJet av Ullva1sgrupp, övningalimDen och val 
av kurs I matematik och engelska lnfor 1k 'I . Se ovan &Dgieode "Tt Uval/!
grupp" , "Övn~ämDen" och "Val av kurs l matematik ocb engelska". Ko
derna är desamma !!10m använts ror de nyss nämnda uwgifterna. 

Fl}'ttad 

Se ovan "Flyttwng och avbrutna studier". Koden wxler denna rubrik är inte 
exakt lika den ovan och finns bara angiven de tv' forsta lädren. dv_ 
1965/66 och 1966/67. Sklllnaden llgget" enbart däri att man hade olika kod
ning_instruktioner och ime lika mln,ga ahernatlv de tvi forsta läslren. Upp
gifterna 80M pi tv' olika stäUeo I regiatret . Dokumentationen för de tv' fö re 
ta Aren Kr aJ brllltfäWg att SCS el velat flytta över uwg1f\.erna Ull ett stUle 
I regllrtret. Se ror övrigt bilaga 19. 
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sKoLronMsKoDER ANVÄNDA IINDMDUA.I.1iTATISTIKEN 

I den slmliga versionen av indlvlduaIstatlstikregtstret bar alla uppgifter 
om elevern~ skoltlllbörlghet kodats enligt Svensk utblldningsoomenklatur 
(SUN). Nedan redogörs Inledningsvis rdr kodens systematiska uppbyggnad. 
Därefter l!ironas up~ft om bur SUN använts 100m lndivldualsta11stiken. 

BAKGRlJM) 

Statistiska centraIbyrAn (SCB) har I Barnarbete med en särskild arbetsgrupp, 
l vilken Ingått repregentanter ror skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyr e l 
sen, universltetsk.1.nslerämbetet, värnpliktsver ket, fdrsvars&taben, Svenska 
nrbetsglvarför enlngen , Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorga
nisation, Sver iges akademikers centralorganisation och Sveriges rorenade 
studentkuer, utarbetat en standard tör klassificering av utbildningar. Stan
darden har fastsU(!lts av SeBs sty r e lse och benämns SVensk utbildntngsno
menklatur (SUN). 

Bakgrunden till arbete t med utblldntngsklassi!lcertngen är ökande behov att 
I olika sammanhang mäta och beskriva utbildningar. Förutom I utblldnlngS
statistiken redovisas ulblldntngsuppglfter bl a I folk- och bostadsräkningar, 
I statistiken över statstjänstemän samt i myuJlgheters och enskilda fOrctags 
register över de anst!illda. 

STANDARDENS sYSTEMATISKA UPPBYGGNAD 

Staojardea är femsiffrig, varvid forsta siffran betecknar huvudgrupp, andra 

siffran utbildningsnivå, tredje siffran typ, examen eller I vissa fall utbild

ningsfack eller Inriktning. 4:e ocb 5:e siffran anger bransch, linje eller gren. 

Siffrorna 1 och 2 är entydigt definierade, dvs siffrorna har en viss betydelse 

oberoende av ijv rlga sHf'ror. 3:e, 4:e och 5:e siffran kan endast användas i 

anknytning till l:a och 2:a sl.[fran. För specifikation Inom positionerna 2-a 

av utbildningarna används s iffrorna 0-7, varvid dock O iblarvj r eserveras ror 

tvärutbildnlng , dvs utbildning som vanligen består av flera kortare kurser 

Inom ett och samma omride som lIlLe tillåter kodsättning var ror sig. B an

väoos ror att beteckna andra specificerade kurser som Inte tilldelats enskild 

kod. 8 är ocks:i en reservsiffra som Säkerligen mbte tas I anspråk för nya 

utbildningar som kräver specU'lkationer och inte kan inplaceras pi annat htUL 

9, ospecificerad utbildning, betecknar att t illräcklig Informatlon om utbild

ningens inriktning Inle ror eUgger. 


Sillra l, huvudgrupp 

Föl/aMc huvudgrupper används: 


o Allmän grundutbildning 

l Utbildning fdr estetisk, humanistisk och religtös verksamhet 

2 Pedagogisk utbildning 

3 Utbildning för förvaltning, handel och kontör samt ekOllOmlsk-aamhäUs
\'etenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 

4 lft:blldnlng fOr Industri och hantverk samt teknisk och naturvetensk3:pllg 
utbildning 

S l/tbUdning for transport och kommunikation 

6 Utbildning fdr vArdyrkcn 

7 Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och rlske 

8 Utbildning fOr serviceyrken samt u.tbildning rör civil bevakning oc h 
militär tjänst 

9 Utbildning saknas samt utbildning e j hänfdrlig till spcclHk h.uvudgru.pp 

Principen nk huvudgruppslndelningcn hn..r varit att sammanfora ::Iiid anII. ut 
bUdninaar som ligger nära varandra med avseende pli inneh:\1I och sllJntldlgt 

utgöl'" lämplig utb ildning för (! n och samma beIattning. 
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Siffra 2, utblldnJngsni... ! 

Den 8.Ddra siffran I koden anger ul.blldDingsni ... ! . 

Följarde nl...åer anvä.lld ..: 


• Ulbildnlng a&knas 

l Ulblldn1ng konare än 9 Ar 

2 9-årlg skolg6.ng 

3 2-lrig gymnasial utbildning 

4 Längre än 2-Arlg gymn3.Slal utbUdnJng 

5 Eftergymnasial 2-irlg utbildning 

6 Eftergymnasial utbildning längre än 2 Ar 

7 Forskarutbildning 

• (bestämbar nJv! 

Ert a ... huvudvillkoren för att en utbildning skall betraktas som eftergymnasIal 
är att den b}'gger på minst 2-Arlg gymnasial utbildning eller motsvararxle el
ler kan JIUnRSras med 1UlIla.D eftergymnasial utbUdning. 

Siffra 3, utblldnlngstyp 
Den tredje siffran I koden anger utbIldningstyp, examen etc med s4 noggrann 
upp:lelnlng 80m möjligt. 

Sillra 4, utblldnlngslinje (motlJ'o') 
Fjude s iffran f koden anger Dedbrytnt.ng av utbUdnlngstypen pi UnJer. l fall 
utbUdn1ngstypen tnnehlller [lera specifika utblldnJ.rJgscyper ger fjärde siffran 
Information om de enskilda. utbUdnlngstyperna . 



Siffra 5, utblldnJngsgren (motsv) 
Femte slIfran I koden ger deLaljspeclfikation av utbildningen f f.all dA sidan 
specifikation e.ld«terar. 

AKTUAUSEmNGEN AV SUN 

mom utbildn1ngsvliserdet sker at.ändlgt. ftirändr1ngar som kan lDverka på 
.tBDdarden. För att bAlla koden aktuell jämfört med de for ändringar 110m In 
träffar kTävs en fortlöpande översyn ocb vArd .... kodllystemet. Standarden 
vArdas därfor av en särskild nämnd, där oUka intreesen1er är represelllers
de. Denna Dä.mod skall fortlöpame f:Werse principer ocb klassUlcertngar och 
därvid ta upp frågan om bur kunskaper rörvärvade ceoom s k "on the joo tr.l 
Ding" t framtideo &kall kunna 1oarbet&5 I aytrtemet. 

PUBLIKATIONER 

Vid dokumematioQeo a ... I.Ddividualsta1lstikens uppgifter ha..r 1973 Ars versioD 
av SUN anvllnta . Denna Hnns pubUeerad I SCBs publlkatlooaserfe Meddelande 
t samordnlogefrigor (MIS) en systemaUsk version 114IS 1973;14 samt l en 
.UabeUsk ...ersion flons 1973:15 . 

INDIVIDUALSTATISTIKENS ANVÄNDNING AV SUN 

De insamlade Areuppgifterna granskades och kodades I prlDCip eft.erbaD::I som 
de iDkom lIll SCB. Detta har 80m nämnts I avanitt 6 medfdrt att ändringar 
ocb tillägg &kett I koden beroende på I fdrsta hand olika skolreformer. Under 
SCBs elutl1ga granekmng ocb dokumentation . v I.Ddl... tdualewt&tiken har samt
liga koder överfdns till SUN-koden, eftersom en enhetlig kod IUlderlltttar &e 

nare hantering. Härvid har vissa förenklingar gjorts, t ex bar vissa enstaka 
utbtldnJngar fått en VI88 kod trote att utbildningen I.Dte formellt akall föras Ull 
deooa akoUorm. Omfattningen.v dessa llirenkl1Dgar är Uten och berlSr högst 
någon proceot av individerna. 

Vissa kOOer finns ej t den pubUoeude SUN-kodea l It.mma betydelse som t 
lodivldstatlattkeo utan har gjorts epeclellt rör indlvldualatatlst1ken. Detta gäl
ler specialklasser I folkskola, uogdomsvArdllBkol., lirakola ...mt ... Iaaa koder 
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som slutar på 99 vilke n I SUN- koden oftast stAr för ospocl[[cerad utbildning 
men som Ilndlvldualstatlstlken betyder att ingen grenuppdclniog roreltgger. 

Nedan ges en fdrtecknJng öve r alla SUN-koder som anv~nts inom IndIvidual
statistIken (inklusive uppgift om de koder s om speciellt anpas8ats till indivl
duaistat istiken). 

FÖRTECKNING ÖVER SKOLFORMSKODER I INDMDUALSTAT ISTIKEN 

De med X mä rkta skolformerna skiljer s ig något rrAn den egentliga SUN- koden (M IS 1973:14). 

folkskola 
x 

01100 vanlig klass
01181 hjälpkla811" 
01182 lä sklass" x 
01183 observationsklass 3-år iga 
01184 hörselklass" samhä ll svet.e fl skap. 
011 85 hälsoklas8" liga och nllturvotenskapliga linje) 

x 
011 86 synkiass
OllS? cp-klass x 0400 Gymnasium, humanistisk li nje 

x
018 01888 Ungdomsvård sskola 04000 halvklassisk var iant 

04001 hetk Lasslsk variant 
Grundskola 04002 80clal variant 

02000 gymnasleförberedande HnJe 1»003 estetisk variant 
02010 teknisk linje 04008 utan variant 
02020 humanistisk linje MOO!) ej varia ntuppdeLad' 
02030 merkantll linje 
02040 socia l-ekonom!sk linje 0401 Gymnasium, samhäl lsvetenskaplig linje 
02050 allmän-praktisk linje 
02060 teknisk-prakt isk Hnje 04010 estet isk variant 
02070 handels- och hushAiI!rteknlsk 04011 soc ial var iant 

linje MO l S utan variant )( 
02088 okänd linje" " 04.019 ej variantuppdelaa 
02099 utan lI njeuppdelning 

04029 Gymnasium. naturvetenskaplig linje 
Enhetsskola 

02200 gymnasierorbercdande Hnje 0403 Allmänt gymnasillm, allmän linje 
02210 allmän linje 
02220 yr kesförberedande UnJe 04030 social gron 
02299 utan linjeuppdelning 0'1031 spd.kltg gTen 

04038 okänd gr81 
Realskola 04039 utan grenuppd.elningX 

02300 allmän linje 
02310 teknisk linje 0404 Allmänt gymnasium , lat inllnje 
02320 handels linJe 
02330 buslig linje 04040 halvklasslsk grco 
02340 skogs- och Jordbrukstelrnisk 040'11 helklassisk gren 

linje 040<12 nyspråklig gren 
02350 sJöfart sUn.lR 040<19 utan gre nuppdelnlngX 
02388 okänd Hnje 

IHOS Allmnnt gymnasium, reallinje 
028 02888 Sä r slrola;( 

04050 bio logisk gren 
F3Ckskola, SOC Ial linje 04051 matematisk gren 
(lnkl gymnasiesko lans 2-år~a 04053 socia l gren 
sociala Linje) 04058 anMn gren 

03000 spdklig gren 040~9 utan grenuppdtllninr 
03001 natur veten8kaplig gren 
03002 s a:m.hä llsvetenskapllg gre n 0'1099 GymnasIum, aamhtlllsvetenskapllg
03009 utan gronuppdelning" humanistisk tilJvalsgruPJl i Arskurs 1 

(enHgt 1965 ~rs liiroplan) 
Flickskola 

03100 allmän linje 
03110 humanist.lsk linje 
03120 reall inje 
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El Fackskolal ekonomisk linje 	
(lnkl gymnasieskolan!> 2-1rlga 	
ekonom iaka linje) 

337!J0 ekonomJsk - 5prJkllg gren 
33'131 ks.meral grefl 
33'132 d.1 strlbutlv f:'t'en 
33733 administrativ gren 

,., 
33139 gren ej 6pecUicerQJjX 

HandelsS'"7J""lJI;s!um &am! ekona· 
misk linje vid ~'mnasiel 

enlii;\ 1&65 hs l!iroplan 

.". 
(Ink! gymnasieskolans 3-5.ri,a 
ekonomiska l1n)e ) 

Htndelsgymnaslum 

34700 sprlklig gren 
3-4701 r edovisniDgsgren 
34702 diStributionsgren 
3<\103 forva ilning l5gt'en 
S4709 gren ej specificerad 

.471 GynlDaslwn, ekonomisk linje 

34710 kameral gTen 
34711 distributiv gren 
34712 administrativ gren 
34713 ekonomiskl-SprlkUg gTen 
34718 allmän gren x 
34119 e j grenuppdelad 

34799 Ekonomisk w.bHdni~ . ej 
vidare specifi cerad 

ffi FackskolaI tek:nlsk linje 	
(InKl gymnasieskolans 2- ufga 
tekn.l.ska llnje) 

43700 maskinteknisk gren 

43710 el~knisk gren 
43720 teleteknisk ~en 


43130 husbyggwsteknlsk gren 
43740 anläggningstekniSk gren 

-43150 kemiteknisk gren 

X 
43799 gren ej I5pecilicerad

'" GImrtasrwn l teknJsk linje enlig! 1965 in
läroplan och Tekniskt gymnasium 
(lnkJ gymnasieskolans 3-(41-4:-iga 
tri!!o;nls!t..a 1\nje) 

44100 maskinteknik 
44701 flygteknik 
44702 gjuteriteknik 
47704 produktionsteknik 
44705 skeppsb)'Sgnadstekntk 
4~106 värme- och sa.ni~tslCknik 
44709 maskinteknisk gren 
447 J O elJcrahstekn.ik 
44111 teleteknik 
44719 eltekn1sk gren 
44720 byggnads\.eknik 
44'721 husbYlgnadsleknlk 
4<1.122 väg- oc:b ~s.ttenbl'ggna.dSteknik 


44728 annan byggnadsteknlSk varlailt 

44729 byggt.eknlsk gren 

14740 kemiieknlk 

4414l celJuJoUleknIk 

44743 lI\fsmedelst.eknlk 

44749 kemiteknisk gTeD


44750 måtningsiekn.isk lib.Je. 

44788 annan teknisk gren eller variant 

x 441SS greo e j specUicerail

531 53199 Siöfarlsutb lldning 

m Utbi1dnJ!!g av skötare i I:!svkiatrisk vlrd
63303 Gl'mnaaleskolan, gren ftjr 


psykiatrisk vlrd 

63309 OspeCl.flcerad utbildning lör 


psyklat:rlsk ~i.rd 


~ 63500 T andskCit.er skeutbi Idninr;

lli. 65099 Sj,Ukskölerskeulblldning 


652 65299 Social~da!i2K:lsk Iltblldnlng 


lli. 73199 LantbT'Uksutblldning 


JE. 73399 Sk2&:sbruksutbildnit'lr; 


934 93400 	 Yrke s skoleutbi ldnlns 
(inkl vlssaav gymnuiukols.ns 
Z·4riga speclaU<urser) 

http:gymnuiukols.ns
http:andskCit.er
http:elJcrahstekn.ik
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YRKESGRUPPINDE LNlNG I INDrvmuALSTATISTIKEN 

För kodning av faderns ooh moderns yrke. Denna kod Öt- identisk med dcn 
d som bl a anvtinds Inom SeDs högskolestatlstik_ Se te." Promemorior 
ån SCB 1975;5 " HögskoleSlatlStlk ,a", 

 Jordbru.k med binä r ingar utom arbetare 

ods!igare. godsarrend:ltor. godsförvaltare II 

antbrukare, hemmansägare. arrendator 12 

ntbruksinspektor , för valUlre m n 
eje rist, fiskare, trädgårdsmästare, kvarnägurc, 

sågvcrk.!liigare m fl 

 Fo lkskoW:i r are ro n 

er lärare 20 

lkskollärare , smdskoll !:i r a re 21 

ko
fr

1.

G

L

La

M

2.

ÖV

Fo

S!ng- och musiklärare , kantor 

ÖVningslärare, y rkesHirare, skolkökslärar!nna, 
fdrskolelärarlnna 23 

Läran! vid särskolo r och Ilkn!lnde 

3_ Akademiker jej annorst!ides r edov isade) 

Präst l svenska kyr kan 

i'i.mbeumii n (Iandsh/jvdlng, general- och överdirektör , 11

justitieråd, ''do mare'', häradshövding. byrachef, 
byr åsekreterare, aktuarie, o d) 32 

Advokat, revisor o d 33 

Läkare (ej profesSQr eller docent) J4 

Professor, laborator . preceptor, prosekto r , observnto r, 
docent 35 

Rektor vid högre allmänt 11irovcrk, lektor, Hl dr, 
högre bibUotek81jlinsteman (l:e bIbliotekarie och högre ) 36 

ÖJrlga rektorer, adjunkt. {II mag, lägre bibliotekstjänste
man, ämnes lärare 31 

T3ndHikare, apotekare, jägmästare , veterinär, agronom , 
hortonom, gymnastikdirektör 38 

Civ ili ngenJör , a r kitekt SAR, lantmätare, överingenjör 

Fria yr kesutövare (mus ikdirektör, konstnär med utbild
ning vid akademi , skriftStällare , regissör ) samt 
tjän stem:in i privat tjänst med akademisk e.~ame D 30 

<l. Ofllce rare 

Genera!, regementsofflcez;are och motsvarande 

Kompanioffice r (kapten ·OO h lägre)l 

:.. Dlrektöl-e r, disponente r, r; r osshnndlare 

Diroktör, disponelIt , försäkringsdtrektu r 

C rosshand lare, skeppsmäklnre, redare, entreprenör (större) 
fUflt!ghetsåga.re (större) In n 
1) I princip titlar fö re 197Z fl r s lJefälsrcform 
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6. Handlaooe, handelsresande, hantverksmästare 

Affarsman, handlande. handelsresande, köpman, 
representant m n 61 

Holellägare, ikeriägare. garag:eägare. fastighetsiigare (mindre), 
blograI'å,are , egendomsmäklare. auktionsfOrrlUtare m fl 
 62 

Hantverkare med egen verksamhet ("miiSLare'f) 
 63 

Fabrikör 
 64 

7. Högre tjänstemän utom akademiker, vissa fria vrken 

Stats- och kommunaltjänsteman utan akademisk examen 
(Slalionslnspektor. post8ssl stem , harnavlrdsdirektör 
m fl, sa<:lalllrbetare-aoclooom) 

Tjänstema.n I privat tjänst (kontorschef. kamrer, Inspektor, 
Inlendent, sko,slnspekto r . arkitekt (ej SAR), fOretags 
ekonom, rcirSäljningschef m fl) 72 

Sjökapt.en, Irtyrrnan, sjöingenjör 73 

Fria yrkesutövare UlaD akademisk exfLmen 

'Frikyrkopräst, frälsningsoffIcer " 

75 

Ingenjör, kemist 76 
l

UDderofflcer 77 

Sjuksktst.erak.a och Sjukgymnast , översköterska, busmor, 

barnmorska 
 78 

8. Öorlga tjänstemän 

Verkmästare, faktor Dl fl 

Ombudsman (ej a.kademlker) " 
82 

Tjänsteman, kontorist, flSTlIälalngstJänsteman, 
bokhil.llare, bhoratorlerörern..lndare 83 

AffB.rschef , affårsförestAndare. butIkachef, butlkll 

forestindare, fIlIalchef, handelsfcirestlndare 


Lägre avlönade atats- och kommunalanställda (konduktör, 

p::lstexpedttör, teleiI'aIexpedltör. JordbT'l.lksl nstr\lktör. 

bokh.ltJare, kansliskrivare. tulluppsyningsm&r:l. 

kTonoJligare. vägmästare) 
 ss 

9. Arbetare 

I.Jigst avlönade atats- och kommtmalanställda (stationskarl, 
kommuns l.a.rhelare, • jukhu sbl träde • &p:\r.'ä,11m an. 
tel.efonl5t, polis. fJärdingsman, banbiträde, postiljon m nl 93 

Hantverkare ulan egen verksamhet 94 

Arbetare utom I jordbruk med binäringar (även industrins 
~d~ ~ 

lAntarbetare och förman lnom jordbruk21 96 

Arbetare och Rirmän Inom Jordbrukets bln..iirlngar 
(meJeriarbetare, akogu.rbetare) 97 

Cbaufmr, vaktmästare , fastlghetsakötare, portvakt m n 98 

AffU abitrllide 99 

Restaurangazurtällda (lägre) 90 

1) 1 princip tltl.&r flire 1972 ha bera:lsreform 
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o. ö.rr iga och yrke okänt 

Änkefru I fr u Ol 

Herr 

Pensionär 03 

Uppglh saknas 09 

Koden 09 a nvänds !iven i vissa fa ll då per sonen:ir av lide n. 
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DEflNlTlON AV LÄROÄMNEN OCH ÖVR IGA ÄMNEN FÖR roDnA 1948 

1 registret Inglr, 150m framg:iT av bilaga l, 11np05ter[lB. dela uppgift 00\ be
tyg I vissa enskilda ämnen, dels uppgift om tv! betypsummor, varvid sam· 
tidigt aogea antalet I summorna Ingående betyg. Den ena aummall avser läro· 
milen den aOOra övriga ämnen . 

För födda 1948 har SeB definierat de oUka ämneagrupperna pI "iliande alltt : 

a l folkakola . eoheUJskola och gTUndakola 

Enskflda betyg redovisas 1 lörekommande fall for lUnnens svenaka / modersm!
let, engelska , tyska , franska, matematik oc~ fysik. Forekommer flera vilS
ord inom samma ämne redovisas det Mgsta. . Samma I!:irhlllande gäller all· 
män och alirsklld kura eller vanlig och mindre kurs. 

I betypsumman fOr läroämnen Ingår krlsteooomlda.llakap , avetaka/moders
mllet, engelska, tyska, franska, hembygdskunskap, historia, snmhiUlslwn
akap . geog't'afi, kemi. matematik. naturkunskap. biologi och fY'lk . I betygs
aumman fOr denna gnlPP räknas alla g1 vns. vi tIIord I lInnena . S4.loedes rlknu 
t ex sven.eka spriket ocb litteratureo r eapelrtlve aveaek akrlvnloli: som tv! 
vItaord . 

1 betyg8llummao ror ~vrtga Ilmnen Inglr alla 1Unoeo .om late fOrta till gruppen 
läroämnen. 

Vltllord givna vid kompletterltlg och fytllWispröVlllng eller lmoen aom avslu 
tats under tidigare läsår räknas Inte med I betygasummorQ&. Materialet vI
aade vid granskningeo att man lote alltid rdlJt denna senare regel, utatl att 
.'kolons. t ex i avglogaklaeser teDderar att IblaDd ta med liven ärnnen .om 
av.lutat.! tidigare llia.lr . 

For elever I fortatlttnlngsekolao, en obligatorisk fortell.tt.olng av '7-4.rlg folk
ekola omfattande mlnet 180 timmar, redovisas lnte VIteord, varför uppgifterna 
Inte kan finIlU RSr dessa elever. 

b övriga akoUormer utom }'1'kesekola 

Enskilda betyg redoVisas fOr nmm& ämnen aom for skoltormer Iloder a . Dess 
utom redovius I fdrekommaDde !all betyget 1 latin , 

vtd uppdelntngeD p.l läroämnen och övriga ämnen har I görligast.:: mAn tndel
DJogeo I skolstadgorna fiSljle. Av aammao.etällolngen nedan fram~rir vilka Iim
oen t olika akolformer aom fortll till gnlppeD övriga limnen. Vttllord I alla and
ra ~neD akall ha forte till gruppen Illrolimoen. 

Allmänt gymnaelum 
ÖVriga .mnen: teckning, musik och gymnaeUk. 

Handelsgymnulum 

ÖYriga ämnen ; gymnastik , muld08kr'1vnlog och stenografi . 


Teknisk gymnasium 

ÖVrigt lilnDe: gymnastik. 


Fackekola 

ÖVriga limneD: musik, teckning, dramatik, gymnastik. famIljeIculUkap, 'kon

aumentkunskap, atöjd, huahlHst.eknlk., \ra.fl.k- och motorkunekap , masldn

akrlvnlng, stenografi . eogelak lllenografi, kootont.ekntk.. praktiskt aekrete

rar.arbete . 


Realskola, anmän Hnle och handelalloie 

ÖVriga imaM: teckning, m\Uilk , gyDUlLltik med lek och Idrott, .löJd, hem

kuukap, buA:h1nagöromll. 
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Realskola, maskinteknisk 1I0Je 

Övriga llmnen: gymnastik och musik 


Realskola, huslig li nje 

ÖVriga ämnen; gymnastik, teckning och musik . 


Realskola, kemfteknlsk Hnje 

Övriga lUnnen: gymnastik, hemkull8kap och husM.llsgöromål. 


flickskola 

ÖVriga IImnen: teckning, musik , gymnastik, slöjd. hernkuMkap, huah4l1sgö

romll och barnavård. 


o Yrkesskolor 

Inga. enskilda betyg redovisas, ej beller betygssummor enligt ovan . Frdo yr
kesskolor redovisas endast ett medelbetyg utan angivande av fngäende betyg 
eller aDlai betyg. Medelbetygen anges med en decimal . 

Hu_r olika betypskalor a nges framgår av bilaga l avsnitt 1.2 "Betygstyp" . 



DEFlNJTlON AV LÄROÄMNEN RESPEKTIVE ÖVRIGA ÄMNEN FÖR FÖDDA 

!ill 

I registret Inglr, som frsmgår av bilaga l, I ArspoBterna dels uppgifl om be
tygenl visu enskilda limnen , dels uppgift om tv! betygssummor, varvid 83m· 
tidigt anges ant.alet l !lummorna Inglende betyg, Den ena !lummaD avser läro
Jl.mnen, den andra övriga ämnen . 

För fådda 1953 har SCD använt tv! olika definltlooer av äJnnesgTllpPerna . Läs
Aren 1965/66 - 1968/ 69 anvlLndes en defiolllon t vilken endast aUa lärolirnnen 
uppräknades , LäsAren 1969/70 - 1973/74 användea en definition I vilken en
dast aHa övriga ämnen uppräknades. 

OEFTh.",ONEN LÄSÅRET 1965/66. 1968/ 69 

a I folkskola, enheta!lkola och grundskola! 

Enskilda betyg redovi sas I fi:Srekomm&nde faU fdr IUnnena svenaka / moderamA
let, en~lska, tyska, frans}ta, matematik och fysik, F'orekommer flera vita· 
ord 100m samma ämne redovisas det Msgsta. Samma forhill a nde gäller all 
män och särsldld kura eller vanlig och mlDdre kurs. 

l betygssumman för lliroämnen loglr: krlslendoDUlkunakap, IIvenska/ moden
målet, engelska, tyska, franska, hernbygdskuaakap, historia, aamhä.11akun
skap , geografi , kemi , matematik, naturkunskap, biologi och fysik . 

l betygssumman räknas alla givna vitsord i ämnena, Slledes l'iIknaa: I ex ,ne/18 . 
kl. sprlket och Utteratu.rell och s venak skrivning som tvi vitsord . 

l betyguununan rdr !ivriga ämnen \lIgih ana lmDell80m Inte torta" tIH gruppen 

llroämnen . 


2
b Realskolan

Enaldlda betyg redoviaas fdr umlll.a Ilmnen 80m fBr enskilda betyg uDder 
punkt a , Latlo fdrekommer inte 80m enskilt Imoe på blanketten lOrrän läs
1ret 1969/70, 

J betypsumman for läroämnen logår pi aUa realskolans linjer ..mrna li.mnen 
'Om läroämnen under punkt a. 

Dessutom fdra Ull grUppen läroämnen på: 

handelsllnien 
engelska och tyska med affllrakorrespondens, bokfdring och kontorsgöromAl, 
handels- och distrtbuUonslära, haodelsräJcnlng, stenografi och maskinskriv
ning . 

m:asklnteknlsk linje 
rnaterialllira, maskin- och byggnads lån. (med ritning). rltteknlk , verkBtade
arbete, Industriell ekonomi, raJtmätlllng och avvägotDg , 

kemlteknisk linje 
biologi med laboratorteteklllk, kemi med laboratorieteknlk. mAskl olära och 
verkstadsarbete. 

l) J SCBa anvisningar pA blankeIteD finM omolmnt eodut "det obligatoriska 
.kolvllaendet samt avveekUnpakolor" med detUl först!s I denna promemoria 
under a) folk-, enhe~- och grundtkola, under bl realskola och flickskola, 
2) J SCBa aovisolllgar pi blanketten omn/lmna uDder bl ingen skolform rurutom 
realskola . RSrmodltgea har flickskola lAmt gym.n.utala skolformer l UUlmp
liga delar anvKnt samma defttllUoll . 
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huslig Hnje 
sömnad, hemkunskap, hushlllsg/jromll, hemsjukvård och barnavlrd. 

I betygssumman mr övriga ämnen IngAr alla ämnen som inte rdrta Ull gruppen 
lärolmnen. 

DEFINITIONEN LÄSÅREN 1969/70 - 1973/ 74 

Definitionen lindrades och kom fr o m 1969/ 70 att ha fd ljande lydelse för alla 
skolformer: Med Iil.roitmnen skall avses alla ämnen utom fdlJarlde . som är 
ISvrlga !tmnen: konst- och musikhistoria, musik, teckning. dramatik. gymna
stik, maskinskrivning. stenografi. kOrllol'steknlk, praktiskt sekreterararoete, 
engelsk stenografi, konsumentkunskap. slöjd, hemkunskap, barnavlrd. (a
mIlJekunskap samt (ror grundskolan !rskurs 9) yrkes ämnen på linjerna 9 pr. 
tp, ha och ht. 

VILsoTd givna vid komplettering och fyUnadsprövrllng eller ämnen som avslu
tats under tidigare llisår räknas inte med I betygssummorna. Materialet vi 
eade vid granskningen at! mao inte a ll tid fdlJt denna senare regel. utan att 
skolorna l ex i avgångsklasser tenderar att Ibland ta med även ämnen som 
avslutats tidiga re I!tsAr. 

FlSr elever I yrkesekolor gäller att SCB under hela \.naamllngaperloden endast 
samlat ID uppgift om medelbetyg ulan angivande av Ingående betyg eller anta
let betyg. Medelbetyget anges med en decimal. 

Hur olika betygsskalor anges rramgår av bilaga l avsnitt 2.2 "Betygs typ" . 
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KonFÖRTECKNING röR ELEVERNAS YIUcrSVAL J ÅRSKURS 6 

Koderna har utarbetata och anv~ts av pedagogtllka Institutionen \rid Göteborgs 
unlyersltet. Koderna har olika betydelse fOr pojkar och fli ckor . Uraprunga
koden 'Ila r tresIffrig, där runta aifIran angav kön. l registret finna bara andra 
och tredje siffrorna med, 80m anger det tänkta framtida yrkesyalet . Inom pa
rentes anges uppgifter 80m lämnat.a ay elUltaka eleyer och 80m forts Ull den 
angfvna koden . 

ANVÄf\;'DA KODLR FÖR POJKAR 

01 Prbt 

02 Jurist 

03 Läkare 

04 Lärne (humanistisk fakultet) 

os Arkeolog 

06 Studier vf.d tnat.ematlak-natur...etensbp\lp raJrulleten 

07 Tandläkare. 

08 Veterinär 

09 Apoleb.re 

10 Arkitekt 

11 CiYillngenjör 

12 Agronom 

13 Jligmästa re 

14 et Yilekonom 

15 GymoutikdireJctar 

16 Officer 

17 Fiiltflygare 

18 MIlitär, ej specificerat 

19 Folkakolluare 

20 Teckologalärare 

21 SUSjdlärare 

22 Musikdirektör 

2:3 Journalist 
24 Ingenjör 
25 Verkmästare 
26 Kemiat 
27 AfIärsmaD 
28 Dekoratör 
29 PaYkolog 
30 Tandtekniker 
31 Kurator 
32 SJukv.lrda~ 

33 D».ck.sbefäl 
3-4 MaakinbelKJ 
35 Radiotelegrafist 
S6 Pilot 
37 nygmekaolker 
SS "Ealndyrken" 
39 Urmakare, optiker, Instrumentmakare 
40 Guldsmed 
'Il Bokbinda.re! 
42 Körsnu 
.3 Tapet&erare - dekoratör 
... Fotograf 
45 Yrke hlom .taten. JkTllYlgar
"6 Yrke! Inorn poalyerket 
47 Te.letekntker 
48 Yrke 100m lota yerket 
49 Yrke 100m pallaen 
50 Yrke toom brandkAreo 
51 Telereparatör 
52 LantbNkare 
63 Trädglrdam/latare 
64 Datatekntkel' 
55 KrolloJlgare 

http:Bokbinda.re
http:Apoleb.re
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56 Skogvaktare 
57 Bilskollärare 
58 Ridl ärare 
59 Dykare 
60 Golvläggar e 
61 Tvättmästare 
62 Murare 
63 MA.lare 
64 Snickare 
65 Metallarbetare (svetsare, svarvare. plåtslagare) 
66 Rörmontör 
67 Elektriker 
68 Radlo-TV-teknlker 
69 Bilmekaniker 
70 Mekaniker, ej specificerat 
71 Sjctmansskola 
72 F'risctrskola 
73 Restaurangskola 
'74 Kondl torskota 
75 Handelsskola (kontor Ist m m) 
76 Typograf 
77 Sotare 
78 Clasmästare 
79 ChauCRSr 
80 Metallarbetare 
81 Verkstadsarbetare 
82 Byggnadsarbetare 
83 Grovarbetare 
84 Vägarbetare 
85 Lantarbetare 
86 Skogsarbetare 
87 Gruvarbetare 
88 Fabrlbarbetare, ej specificerat 
89 Springpojke 
90 Arbetare ej specificerat 
91 ProClsldrottsmao 
92 Aalronaut 
93 Direktör 
94 Lärare 
95 Arbete Inom FN 
96 Sarnhältavetare 
97 Naturvllrdare 

•• 
98 Vet ej 

KODER FÖR fLICKOR: 

01 Jurist 
62 Läkare 
03 Lärarinna, akademiker från hl,manistiska fakulteten 
04 Arkeolog, (Musei-Intendent) 
05 Akademiker frln mat.ematlsk-naUlrvetensk3.pli!o;& fakuHeten 
06 Tandl1tkare 
07 Veterinär 
OS Apotekare, (farmaceut. reeep\.8.rie) 
09 Arkitekt. teknisk Hctgskolll 
10 ClvH!ngenjö r 
11 AgTonom 
12 Gymnas tikdirektör 
13 FolkskotllLrarinna 
14 Småskollärarinna 
15 Förskoll !l. r artnna 
16 Tecknings lärarinna 
17 Muslkdi rektör 
\S Sko\Kök!Hrarinna 
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,.
 LanthushAJ.lningaUi.rarlnna 
2. Dövltu nuIii. nrinna 
21 Slöjdlärarinna, (textillärare) 
22 Journalist, (korrespondent) 
23 Ingenjör 
24 Sekreterare, tJänsteman (receptionist) 

2'
2. 

Reklamyrken 
Kurator 

27 Sjukgymnast 
28 Tandtekniker 

2' Arbetsterapeut 
3. Sjuksköterslal 
31 Barnsköterska 
32 Tan~k1iteraka , (tandhYgienist) 
33 Hel'lUlyster 
34 Husmor. fdrestAndari"JDa 

..
3S Pllot 

'6 F1rgvärdfnna 
31 "Estndyrken" 

Inrednt ngsarkitekt 

., 
.. 
" 
Guldsmed 

" 
 Bokbindare 

.. 
Kartriterska 

42 Fotograf 
Yrke inom postverket 
Yrke Inom televerket 

•
45 

47 
• 

Yrke Inom polisen 
Yrke Inom spårvägen 

•• 
Lantbrukare 
Trädgårdamäs1aT8 

49 Mejerist 

•• Veterinär-assistent 

'J LadugårdsiklStAre (djurvArdare) 

'2 


.. 
Bilakollärarlnna 

53 RIdlärarinna 
54 Sitnlä.n.rlnna 
55 Mlaalonll.r 

Modedirektria 
51 Tolk 

" 
 Mekaniker, ej specificerat 

.,
•• " 

Radln-Tv-t.ekn\ker 
Laboratris, (apotekstekniker) 
Hembiträde 

. 
.2 Sjukhusbitrlide 
63 Sömmerska 

•• 
OS.. ..


Dam/ri.önka 

,

Kokerska 
Bagerska 

., 

Kontorist 
Expedit 
Ch,ulfor 

" 

70 Fabriksarbeterska , ej specificerat 

Städerska 

,. 
"73

,. 

Springflicka 
Hemmafru 

,
Lärare, ej specificerat 

75 Ryttarinna 

" . Konstnär 
Sjöman, (st.e......ard) 
Reseledare 

, " Ekonom, (civilekonom) 
Socialarbetare, (diakontssa) 

.~ Sl •• 
Pay\to\og, bltrlLdande peykOlog 

.2 Yrke tnom sjukvArd , ej specificerat 
83 Yrke ioom baTOI.vbd. ej sj)eclficerat 
.4 Personalchef , personalman 
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85 Fritidspedagog. ungdomsledare 
86 Hund- eller hliatsk1itare, ej specifice r at 
87 U-landsarbete 
88 Data 
89 Tekniker. ej specificerat 

I 90 Vetenskap8man , forskare 
" 91 Prliat 
11' 92 Ambusadör 

98 Vet ej 
99 
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Betrliff"nde ind~v1dualltat1stlken inolT, akolvll.endet. 
e 1 e-.znband .... d den on:dllniJ\8 av det. avaneka ek olvlI.e ndet 8011'", pAg!r ha

ligt alt bill tre l1'l y.d a~ hitt lll. kunn.t ake .ludera .Adan. Ir1&or .o

nine, .(fekten a v olik" differentierJng.Atgllrder, rekryterln,.n till h~
yrke,vlsladnin,en. ra.ultat - allt i relatlon till .leverna. baBAvningl
i'~t'h'llanden. tlnder"ekningar av detta alas II" beroende .v uppgifter orr

av Ar. Nllr liknande undereOkningar hitti]l. utfOrte har det Varit n~dv
.Jdlda material nled ledning av exempelvi••kolorna. d·"gbOdcer och udan
k.taloger, folkbokföring.reglater, vllrnplikt'reglater o . dyl. D.tta har
kostnadskra~ande men ändA g.nska osllker metod med ri a,k fOr bortfall och 
D.t her dlr1'ör bAda 1 llrakt1.k. utredn1ngsS&lMlanhang 'och vid peda,ogl.k

't. r det vinrt elg a rforder_ 
m eleverna. val av utblld. 

sre atudier , atudia. och 
f~rul,attninear och miljö_ 
.•laverna under en följd 

llndigt att ligga u~p "11'_ 
 fOlj. eleverna i bety,•• 
 vari t en mleket tida. och 
identlf1erln,. aviri,hate~. 

 oe.h soe101ogtak 1'orskn1nj: 
1'ramsl!tt .o~ ett .tarkt Ohske~Al ett ha tills'ng till ett regl.ter Ov.r ett rcpre••nt.t1~t eleY. 

~aterial, vllke~ fortlöpande k~pletter.s med uppgift ,er om utbildnJngsv.l och ~kolresultat. Nar 
eedan sAdena problam uppko~er••~ behöver bely.as med ett nl4tarial dar aamma elever rOljss Ul'\~ 

der en IJngra period, skulle detta Ta,lster kunna utnyttja. och slrakild uppl&gbn1ng .v materiel 
bli OvarflOdig. 

FrAgan om ett .'dant ele~egister rör utrednlnga· och foraknJngalndAml1 h.r te,lt. upp J _am. 
band med planeringen AV den nya skolst.tf.tSk, t ill vilken materiel 1'örata gAngen in.&ml•• Under 
det.ta läaAr. Det h.r oeks! be,lutat.s .tt etl ma\,er1.:1 r ör lndivldu.lstatiat,1k sk.ll 11gb•• upp 

f~r ett urval eveiavel' inom akolväsendet. Grundmetelrialet ko~er att under ~'rtar=inan ln.~l•• 
AV Statistiska eentralbyr'n. dir det ak.ll registrera,; på •• k. maGna~band f~r elektronlak be.rbet. 
ning. Myndl&hater. utredningar oe~ for.knlng.lnatitul~ioner kommer sedan alt hoa eentr.l byr An kun_ 

na hemstIlla om att alr.kilda atali.tiaka bearbetningar av ~t.t'i.let förat •• för vaderbörand'. 
räkning. Där.u,Ql kOl!llller i n,en a tt kunna f A tUl,'ng t111 uppg1Itar betrUrande enskUd. ele var, t,. 
desu, uppgifter ar undark.stade lapl:..ie:t ,eJtr'tessk:fdd och rAr aj utll!l:.M.. Regi.trerln,en pi 
~.Gnetb.nd Sör det ock.å Leknlskt o~öjllgt r dr uto~.teende .tL ta dal .v 1ndlv1dU41uppglfterna. 

AVSikten ~r a~t ~.rt fe~te II' lägga upp ett sadant kartotek G~tr de barn .~ tillhör den ll. 

dar,kla•• , som ifrAgavarande Ar norm.lt gAl' i Arekurs 6 , oe~ aom Il' födda den 5, 15 oeh Z5 1 nA. 
gon mAnad, dv•• ungafär vart tionde barn inom !ldtr.kl•• aen . rörat. glngen skall en .'öan mate
rialins&mling ake vlren 1961 och av ae b.rn f~dda 1 9~8~ Uppglfter om der.a rortsatta akolgAnl kom~ 

mer sadan Ar11l1: ..n att p,nSra. kartoteket. Materialet sk.ll omf.tta ,~.H.'!....L:.:"':.J!-.!: ;~:il\.ol allnllln 
pkolplikt gäller och vilka är födda nAcon av de nlmndll dag.rna, oav.ett vilken akolfor~ eller Ara
kur. de t11lhör. 

De uppelfter o~ elevern., aom kan an.e. eentr.la rör belY3ning av utbl1dningaval och skolre
aultat oe~ .QIIl samtidlgt Il' IIIOjl1g••tt lnhlmta i en undersöknlnK .. v ha.r angivet Il.g , kan uppd•• 
l.a i tvA gr~pper: 
1) 	SIdan. uppgifter .o~ rutinroäsaigt ak.ll ingl i skolatati"tiken, t •• ~. ele~ernaa skol- oeh kl..,.· 

t111~örlghet. akolbetyc, henlort , mlla~ana n~n och yrke; 11mn•• pA alrakJld blankett av rektOr 
med biträde av klaa.lllraren (klassf(irest'ndaren l. 

Z) UpP!1:ifter 	Olt. vSesa provrtsultat, lämna. av klllslIl.tlr'a ren (klaad·öreatAnd.ren). 0In d•••• uppei(
ter mA följande .nföras. 

AvsSkten ar .Aaon: nämnt a att Jr,eterialet akall kunt.a ligga till srund för underaöknln,.r .v 
vi_a a faktorera betydelse för den fortsatta skolgAnge~. Dllrvld erfordr•• bl.a. olika mAtt pi ele· 
vernaa be~A~nln«. kunskaper och instlllnlns tl1l skolarbetet. [tt Il a.mmanfattande mAtt utgöres a v 

akolbetygen . De.sa faktorer bör emellertid ockal kunna aA lAngt möjligt hilla, 1111r oc~ Itudera. 

var rör ,JC. Därför ~ar speciellt f ör d.~ta .yfte kon$truerata be~A~nin6aprOY och frAgeformulir 
o.: eleovtn$ ln.ttllnin&: tJll fortsatt utbildning 11'1.110. [<!ir jb",te förelil:Ber föJ' eon st.or d.l a v de i 

urvalet 1ng'ende ele~erna re"ultet 1 sjätte Arskursen$ standardprov, aom ger ett merll renodlat. er,Att 
p! den aktuella kuna~.pa · Och färdlghetanivln . rör erhAllanda av deasa ytterliGare ~ppejft.r .~ 
utgör womplem.n~ till bet~,en, vilka in.~la$ rutinmliaslst, kräv. lärArnes frivjlljg~ medverkan 

enliet fölJande. Den inllaJlllinc av provre6ult.t. aot:', behemdla .c. 1 det f öl jande , korro1l'et' end ast att 
ake 'V.rt feClt. Ar . 

skilda , a) Samtl1ia WI~lIsllr4re Iklasaförelt'nd.re). s~lunda .xempelvi~ Ivan i hjKlpklaaaer och .ndra 

lpac1alklas.er. aamt j högre akolor i .~r'd ~ed kla.s(öreslind.ren d e moders~ll$l~rare••o~ har 
elevlt,. födda den 5, 15 oeh 25 1 nlr.on mLnad 1948, oll'.bedea ILt. 1fri.;;.varande elt'vcr ~enOll'(I ' :h 

IlraJdlda prov ' sOIll CV4n n~nt5 och som jlilr,t e anvisning.r korrr..oi': r att ut.s :indas till vederl:'oranje 1.K· 

http:kuna~.pa
http:eentr.la
http:Gnetb.nd
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rare. Proven har utformats 51 att de uttagna eleverna ekall kunna ganomg! provs n samtidigt aom 

klassena evriga el ever ut f Or andra arbetsuppgifter, t.ex. ek riv ning, tyst IAsning, rAkning, teek 
nin~. De uttagna eleverna kan naturl~gtvl. ock. ! , om så befinns 1~mp1 1 gt . sam l as till en alr
s kild lokal und$r den tid, dA proven g.noll\f örll . ~:koll edaren Oti!bedea .stt i S&lII r !d !!led lärAr na av· 

gO ra det vid reap. skola meet l &mpade tillvlgag!ngsaAttet. Pr oven beräknas ta ca Z lektlonet~ 
De bör utröra. n!gon dag under tiden B _ Z7 ma j 1961. De akall inslndas till Pedagogiska inati

t utionen vid ~teborg. universitet, som ombesö r j er r lttning av pr oven. När reau ltaten registre
rata pi magnetband et, kommer provhlftena att förstöras. 

Standardprov b) De l~rare 80m Under v!rte~inen 196 ' lAter s ina eleve r gencmg! sjätte Irakurae ns sta ndard 
pr o v 1 modersmil e t. engelska och mate~tik ombedes därjAmte ~tt tille vidare spara provhlften& f 
e lever r e dda den 5, 15 oeh Z5 i nlgon mAnad ' 948 . I ~er. de tal jerade anvisningar kOIDmer l'rarn~ 

senare &t~ uppmana. att tillsamman. med ovann~nda sär skilda prov 1na3nda vi.aa uppgifter om sta 

d6rdpro vsresultate n direkt till Pedagogiska insti tutionen i Göteborg. Eftersom undersökningen i 
senomsnitt eara ber ör var ti onde elev i en klass , ko~er s tandardprovsre8~ltaten ej att Nunna ut 
nytt ja, fö r klaes JAmr öreleer. vilket ock,! ligge r utanför ifr!gavarande underSökninge syften. 

Vid planer ingen av denna und ersö kning har statistiska cent ralbyr An och Staten, rAd fö r ,~ 

hällsforsknlng ge no= en s&rakild ko"mitt4 haft samr4d med Kungl . SkolOveratyrelsen, med Milsman
nens riksförbund oeh med vissa llrar- Och akolledaror ga nisationer , nämligen L~roverk.lHrarn" 
riksförbund , Sverigea f olkakollararför bund , Sveriges folkskollärarinneförbund, Lk rarhögskolorn.s 

och Seminariernas llrarförbund, Svenska fö r bundl!t för apeeialunder visntng 5SJ1\t Sveriges ekoll~ · 

r~rbund. Slval Skolaveratyrele.n som organisat i onerna har uttalat sin ~nslutning till und.rsö~_ 

ntngsn och i alrskilda skr ivalaer, ao~ 1 svskrift bifoge., rekommenderat l~rare oeh skolledare 5' 

~edv.rka vid i nasmItneen av unde raöknin~9materialet. 

Stockholm III41'S 196 1. 

Ku~l . Stetiatiswa C.ntralby~ln State"s RAd rör So1JT.hlilla f or..kn1~ 

Ingvar Ohlsson Tor~"y Sege l"st ,d t 
Ö" e l"d1reWt. ~1" Profftssor, ordCörance 
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eirkullrakrivela, 1 mara 1961 gav Stati.ti.k. eentralbrrAn och Staten' rAd för lAm

hall.forakning en orientering om den lndlvidualatatiatik . om ,kall upplägga. för .amtliga 

barn .ed al~An akolpllkt fOdda dan S, 1S och 25 i nAgon mAnad 1946. Y,ed orienteringen 

tölJda rakommendation.akrivel.er frAn Skolöver,trreleen oeh frAn lärar-, ,kolladar- och 
mll.mann4organie,tionar. Uppgifterna om eleverna .k,ll omfatta del••kolbetYK och annat 

.om tinna registrerat vid ,kolorna. del. reaultat i a lr.kild. prov och .tandardprov. 

Genom Rektor har Ni nu erhållit det ~terial eom av.er proven och .om omfattar and er. 

eller bAda av följande laker' 

aj provh!ften fOr aärakilda prov j~t. avar.kuvert; pA provhittena. fram.ida har a8 uttag

na alevernaa n&mn m.m. antecknat. av R.ktor,expeditionenl 
b) blankett fOr .amman.tällning av .tandardprov.re.ultat jämte .var.kuvart. 

Vi vore nu taekaamma fOr Eder hjllp med följande: 

1) att Hi lAter d. uttagna eleverna genome' d. ,Iraklida proven enligt de anvianingar aom 

nedan feljer under Al 
2) att Ni antecknar re.ultaten i aj&tt. årskursena etandardpro. för de uttagna elaverna pi 

a&mm&nstlllning.blanketten enligt d. anvi.ningar 80m nedan följer under B, 
,} 	att Hi eftar ifyl landet l&mnar provhAftan oeh a&mm4nstlllnlngablankett lnla8da i avara

kuverten _amt ev. ~v.rbllvet material till Rektorsexpeditionen, 80m sInder handlincarne 

till Pedagogiaka inatitutionen i G~tebori, d.r rlttnlng oeh .~anatlllning akell ake. 

S~tliga hiften mAate AtereAnda•• 


Gö"teborg den 25 april 1961 

fl uppdrag av underaOkningaledningen 


~~~ 
(K jell nirnQviet) 

Profeaeor 

A. 	 Anvisningar fOr de .lrakilda proven 

,. 	De alrski lda proven omfattar dela psykologiaka teat av typerna Talaerierl PIAtvikning 

och ~otsAtaer. del. fr~geformullr ,om avser elevernaa intre.aen och in.tällning till 

olika förhållanden i och u t anför akolan. Proven finna samlade 1 ett hlfte 1 den ord· 
ning de akall utföraa av eleverna. 

2. 	Proven har utformats aA att de uttagna eleverna skall kunna genomgA proven i huvudsak 
pA egen hand enligt tryckta anvi3ningar och samtidigt aom kla.,ena Ovriga elever utfer 

andra arbetsuppgifter av individuell karaktlr, t.ex. akrivning, tyat llsning, rAkning, 

teckning. De uttagna eleverna ka n naturligtvla oeka'. om aA befinne l~pligt. aamlae 
till e n alrekild lokal under den tid dA prOven genomfOra . Vilket arrangemang eom In 
vKljee b~r provledaren tillse att de uttagna eleverna kan genomgA provet utan att .tO
raa eller ptverkaa av kamrater. 

,. 	Provledarena uppgifter i övrigt blir att hjälpa de elever til l rätta som har avArt att 

förat! de akriftliga anvisningarna fOr prove~ eamt att ~nga nAr eleverna akall börja 

oeh aluta de teet, för vilka exak~a tider gKller (jfr mom. ~ och 7). Fer enhetlighetene 

akull mAste doek hjalp med anvieni ngarna begränaAs till ytterl1gare genoms!ng av det ma

terial och de övningaexempel aom gea. ~ed ajllvA teetuppg1fterna fAr icke nAgan hjälp 
lbnaa. 

http:tandardprov.re
http:rakommendation.akrivel.er
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en gäller följande tidsplan 

Sidor i Tid i minute rprovhlftet 
anvisningar och test frågeforlllulär 
övningsexempel 

on 1 


tsatser 3-5 5 

tvikning 6-15 5 

tiden 16-17 10 


on 2 


ner 18 5 

serisr 19- 21 5 

selsätt_ 
 .2 10gar 


lan O2J-24 10 


lektioner som AtgAr böl" ligga intill varandra men med normal rast mellan lek

. F~re rasten bOr provledaren ta hand om hä~tena och sedan dela ut dem pA 

er rasten. 


för anvisninSAr och ~vnlngsexempel till testen Ar ungefärligt berlknade och fAr 


derskridas och överskridas beroende pA elevernas arbet8takt. Det viktiga är att 

 hinner altta aig in i hur provet skall gö ras och lösa övningae xemplen. Prov_ 


bör kontrollera att så skett, innan själva testet fAr börja. 


förelse med elevernas svar p~ övningsexemplen meddelas h.!lr de rlltta svaren. (Sva

xemplen 1- 2 finns redll1l 1 anvisninga rna l. 

,gsexetrlpel 1 3 4 5 
r 11J 12, 2J 6, 5 14, 16 (,°1 

l'lR loJ lej e B A ,r 12J 13J 1 4 

gt hänvisas till själva provhäftena, som provledaren noggrant bör ta del AV fO
ningen, sA att han kan besvara eventuella frAgol" om tillvigag!ngsslttet vid de 

oven . 

skall tiderna för s1älva testuppgifterna hAllas exakt, och därför har de stru
der i tidsplanen. Det ar här troligt att vissa elever ej hinner till slutet pA 

men eftersom uppgifterna ordnats efter svåriihetsgrad, är det ej särskilt van

 sådana elever kan svara rätt på de uppgifter de nu ej medhinner. Detta har 

kts vid utprövnln~en av testen. 

för fr!e;efOI"lT.ul!ren innefattar b!de tid för anvisnlnp,ilr och tid för ifyllande. 


anges endast rör att provledaren skall kunna be r äkna ungeflr hur många trllnuter 


en tar. Alla elever skall ges tid att besva ra samtliga frAgol". 


lasse r och till lässvaga elever är det troligt att prov ledaren m~ste ge avsevärd 


d anvisninl!arna till testen och att han ä ven får hjälpa eleverna med att !'!llsa" 


 1 fr!geformulären aenom nåEot slaes intervjuf örfarand e . Däremot bör sAdan eztra 

hjälp ej lämnas med själ-,a testuppglftet'na (i Talserier, PUtviknlng och Motsat!'lerl som, 


sedan anvisningarna genomgf, tts och övningsexemplen lösts av eleverna , mAste avklaras av 


eleverna på eeen hand . 


Anvlsnin~ar för sa~man8t!1 1nlnc av standardprovaresultat 
Resultaten i sjätte Arskursens standardprov för uttagna elever antecknas p~ samu~nställ

ningsblanketten enli~t följande. 


a) Resultate n i L.tlsning, Skrivning och ....atemstik hliv:tas från "Sammanställningsd1agrasn" 

till standardproven i !rskur s 6 . Summan av "v.!lp;d .!Itandardpoäng " antecknas, alltså det 


tal som står 1l1nr.st till höger på raden "BetYi!:ssumma.". 


b) Resultatet 1 Engelska här.!tas från baksidan (sid . BI av h~fte.t f~l" standardprov i engels


ka . Summan av antalet rätt 1 de fyra de l proven anges. 


S&mmanställningsblanketten insändes först efter det standardprovet i matematik utf~rt8 


och rättats . 


http:1l1nr.st
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~UNGL. S~OLÖVERSTYRLLS[H 

Vld överllgcninger .ellen repreaentanter rOr kungl. Statlatlaka CantrelbyrAn, Stetens .Ad 
rör Samhlllaroraknlng oeh Skolö.erstyrelsen har diakut.rate ~öjlich.tern. att tillröra den or_ 
dinarl. ekolatettetik_n vl••• ~ utr_åning._ oeh torakning••ynpunkt betydelearvll••~Ta data 

rOrande el••• r na. 
Ele.ern•• Alder, ekol. oeh klaa.tlllhOrlghet, skolbetyg, .'la~ana ~n och yrke •••• Il" upp

gltter, .0Ia lng"r i d. Ar11geJl A raat.tlllda fOMllulll" fÖl"da anteekningarna l"öraade .l••ern.a.. 

akolg"Jlg. De••a uppgifter tinne I'lund. redan nu tlllglncl1g. a o~ grund•• l rOr utr.dninsal" oeh 

forlknlng . 
D'rutO.ar akulie uppglfter ~ vl••a pro.reaultat k~nna 11g,a tl11 STund fOr under.Okningar 

om oliMa faktorera betydelae fO r bl ••• ,kolarbateta pl.nerlng, för .rtaktan av ar.al och vlelad
ning under ele.arnae goi ng ,enom ekolan och dlrmed lven f ör akolana utveckling. 

DA nu Staten. R'd r ör Samhlllaforlkning och Kung). Statiatiaka Centralbrr'n tAll t tnltlatl~ 

.at att ~ed a~a .akrete.akydd .o~ för öyr1g. 1 Stat13tiaka Cent~albyr'D raglatrerad. ~ppgltter 
o~ den enakilde. tll1för' akolatatS.tlken viaaa uppgl!'1:er, aOIll arh.l11e. canofll !,ör and_llet 'I.r~ 
akt.It \!;onat.'I'u'rad" \>",l'fn1f\Cal'l"cv DC'h t'rlgefor'lllulllr, • . 111 ö.ar.tyral.an, ~nder blnTtaning till 
den betydel.a dat .'lund. erh"llna ~terl.1at. bör kun1\4 fl aom under}a, r~r vetan.kaplle forak. 
ninB i akolana Och .a:r.hllleta tJlnat, rekQllllllander. a\tolledara och lIrare att .ed.erka till att 

hlr av.adda uppgifter 1 alltor ut,tr'cMnlng ao~ fIIöjlij~ tll1före. ekolltati.tlken p" det 'ltt, 
aOIll !'öre.l'eita 1. Ikl'lvalun fr!n St.tht1ak. Cant.r.lb:rrAin oc:h Stat.ena Rld fa.,. S_hIIlaforaknina. 
Over.tyrelaen Yll1 .~tjdlgt ~.ddel••• tt ~yer.tTrelaen int.et har att artnr. _ot a tt ,tandardpro. 

ven fOr ele.er, ao~ berer. a. 
nad 19l.e • utnyttj.a p" du i ....k\l.l.r •• 
1 .nllghet med b.atJlmllle]••rn. ang'ande tillhand.h'llande och anvlndande av .tandardpro. i obllra
toriaka akolor. 

StoekhoIm den 14 carl 1961· 

karin Lundltrölr\ 

Undart.aeknade organi"tionar har t.stt del av planern. rCr in...11nc a. kompletter..nd' upp

etttar till indivlduelatatl.t.lken inCc akolvlaend.t Och funnit att atandardpro.en lika~ de pro. 
Och rr"gefo~ullr ao. ut.rb.tat.. airakilt f&r datta Ind~Al bör k~na till!'öra 1nd1.idualatat1a. 
tik'n . l r darull, uppgiFter. SAvi] ur an.kild, ll,r,ree oeh ~l..lnl .~ ur orog.nia.tion.rnAa ayn
punkt II' det angellgat a tt utrednlng och foraknlns b.drira i da Fr'gor aam denn. individual.tatla_ 

ti~ 'r Ignad att belya., t ••~. e tud1avlglednlng och ~tbl]dning••a ]. Vi .ill dlrf&r uppnAna ."ra 

••dl.=ma~ .tt at6dJa underaöknlngtn oeh Med.erka vid in'~]lngen .~ ~t.ri.let pA de altt .o~ an
gaa 1 ,k~lvelsen frln Statiatlaka centralbyr.ln och Staten. rAd för .4Ir\hIll .forakning. 

Stoekholm i _ra ,961. 
Lararhö,.kolorn.a oeh Se~in.r1ernal LJr.rförbund Llro.erkalararnaa Rik.rörbund 

Börje Sv.n••on Sven JI.on Lundqu~at 

M"lamlnnena Rikef~rbund Sveneka Förbundet Fbr Spee1alundervi$nlng 
Peter ~emmarber~ S1ver Hallgren 

Syerigea Fo1kakollirarförb\l.nd Sveriges rol kakolllr.rlnnerörbund 
).:art1n ~i 1dl!n D.a...,rar Xanma.rk 

Sverieel Skoll e d.rf6rb~nd 

Tore Ahlstr6111 

http:Xanma.rk
http:Fo1kakollirarf�rb\l.nd
http:centralbyr.ln
http:atandardpro.en
http:�.ar.tyral.an
http:D'rutO.ar
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7ill _kolcherer. reklorer .a~l ~ilGa IXrare 

Virterminen 1.961 1"Ga~adC!. inolll (lkelvlaur.;:!t<!. ~pr-~i!ter o~ ..Ila elc: vc:. r fö:1c'i.1> ~'t;n ~, IS c~h 

25 lU'>C!er II!COIl m!lIad 191;0, dVII. c:'• • fllI t.i.nndel liV Uderlll[;rl.l):'per, vilkll t.ill O\"t' rvl 'Il~::!.c :!cler. 

befann 11., i 'r'kurs 6. föl' deS&l!Il elever hill" ålrC'!' tc:r va r jro vlr ,.t.lerl:'il:t.rt I.Ip~ilttll" 1u:i~_ 

l.t. och l .. ~t. t.Ul buuppg1rt.ern. I'I"n l~l. 

tnli~t planerno fl:lr ,kolElntiltt"ken nicell .1 viI" e:.t nytt .!t:t.l"It. zntltl;r.1a.l för inåividul\)Att.t.1r.

tik UPrJ.14S:"'II, der.na &.\n, .:muot.'...nde en l1or.d ~ 1 '-'I da tlev"/", .o~ 4r födo, 195', \:ttl,,:O pi 

l:I1otavar;u·.u.fI altt lom -vid f"örata tilll'lillet. Vetta rsa 't;.lIsc.,ttril\l akall Iledon ftsljaa trl.l::t~~ 

UJlå'r' dn utb11dn1nc. 

Geno= 1nå1vi dualatatiat ike n blir d~t. lft6jliCt, at!. gert jln!Or~nde undarsOkr.ingoT Over ut.bilå· 

n1nS",v",1 och .tudi.rraq;lir,C CI.~.• och dlriE;crooll' bl. 11.. I:;rlycll .rfel/t.ell av doe !OT,r.:;!.I':!.nClIr ~T.U: 

skolvlacndet , 'tml uppko=:Ul gen..,=- det lenaate dect:<nniat• .I.)(.o:i..retorm<:r . ~teri.lineatt.l:'n~en 

kommer att Oft~.tt. tOlja~dti mo~er,t. tör vilka ~rto~.rli&a rtt~rli!ar. &nv!anin~ar k~er at.t 

se. j sa:tb.and lIIed lItslndlltHlet 1\' blu.kelter. 

l) l'alTt<fljz:\.eckrliflB över elever rodda de" 5,' 15 oc:h cS 1 n~f:on =Anad 1953 uy~i"!rcr; IlV rc:':t..o;-.li

."pedit..!onen och indm:1u till atatistiake cer,trl.l\;!n'ir. flke shr: 13 apr!: 1'?!,6. 

2) Slr!!"kUd! prr",. olr.rat.t'mde bllslvninglltut och Vi.IUI !'r.h:tlf"ora!.lllir. ut.f'(5rell lIIed de utvalda 

elev.rno un:hr liraren. ledninc nl80n åfli un:h:1' tiden 9-?'(I: l:Ia\ 1966. 

3) Pol.nlcl) på 't.Tid.srdp!'x.....!.D i ncna!ta. JIIlltelUoti:Y. och en4;chk. rör Ar.kura 6 ar.t..eekr. ..,. på 

a"rskild ·blar.k6t~ för dtom .v de ut.vlllcla elevet':")II., SOIn ,e:")O:tCl.t t p'over:. un~htr ·1nncv.r..u ...d. 

1_.'r. Vel ar v1k~ii~••tt.. ro~or. u~rerdl. .tl.n~lI.rdpr~v .per•• tOr barO~d. ele~er, a' .tt 

result.'-II'" kan anr;lIs vid !nclndl.:lQel a.v övrict. =terid. 

At) IncU,,:1dt\ata Olll .kr-l':.illhtir;ghet, titt!&, FloD'. f'~~f" e!p.verTlI. er,l1c~ (1) 1I..::I..'"IlIa pl .iraklld 

.tat.iat.ikblaJ"!.kett e.n~rrI5t efter vf,"t..era1Jlena .'lut (Ich .t1.O!!l<t den l 1uli 19E>~ tnl.~lIloClllna 

lIled d e ._rskllda prO"f<'u (21 och "poin,en pi au,:)dard:rroven (3l till P.d.ali0,;!ak. 1n..tH'U

t-1onen vid Göteborgs u,'1.1verdtet. 110m e!'ter .~·.t,r.;r."..I\,lJrut.iner Over!~.r indlvidblterll.

let till .t.at~atilt\t. eent ra1.b)'rl!.n r~r ~1dare ·:>Utr't;.ttnin,. 

Vid planeringen av und.ersOknincen har aaQrAd ..gt r~ ~ed ~~.1, Skolevar.t)7el ..en, ~td MAla. 

zlnntna RikafDrbund och ~ed l~r.r- oen ~kolled.ro~EATlisatior.or, vilka r.k~~en~era t lir.re 

och skolledare, att lIIbd"fer~. vid 1nsa~in,en av ~t.r1a1et. 

Inaa.mlincen av 1961 'rs ba.u.PPGifter }o,'Ur.da ,er•• #;ed nl.r. nOl bundrl.proet-r.t1& .nalu\.nl1)~. 

net lI\A.tel'ial, SOIll d' inunlada. har redan EIIed hjt.til1.1i cJorda bearbetninCIlr vi.at aie synner.. 

11,en ~vlndbart, fe .. lott bel,.a. ele~planer och .lixc;.lre.·J,ltat.. D••s vl.rde kOElll:ler ytterlisaf"o 

att .t.1,~. O~ insamlincen av 1966 1r. jlmföre1~e~teri.l blir lika (ram&1nsarik. 

Stockhol& i mara 1966 

X~Bl . St.liat 1sk. CentralbyrAn Stlten. rAd rer s.=hall.ror~~n1r.c 


Iniv.r Ohla.on, ror~y S~&~r.t.dt 


Ganeral~irll!kte,.." ProCessor, ordt~r.~d. 


ltt.rlilare upplyanincar om und eraökninBena ad~r.ie~ratjQn lam:la. av Ped.i~,i&~. ir.~t.1~ut1onen 

Tid Göt.ebor,s univer.1tat, Mölnddtvacr.n 36, GOttOOI'C s, td. 031/16 96 04. A..htenl 

Alr1 RoYio~Joh.n••o~ etterfr'cas. 

http:S~&~r.t.dt
http:hjt.til1.1i
http:bundrl.proet-r.t1
http:o,'Ur.da
http:kolled.ro~EATlisatior.or
http:l:I1otavar;u�.u.fI
http:in�ividul\)Att.t.1r
http:t.lerl:'il:t.rt
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~'V:l\crs.rt. \?v me.ddelande 1- Akt\l.el\t fy'lHI SkRI~,.. crstp·{,!:;c!l 

Unr 1816/66 .. 

Avdclning 5d l rektor y Wibcrg 

~ I: SvensIlon Tillllktuallt 

B Jaeobllon 

y Wiberg 

Inll l\nU.pndq. av 1ndlvtdullloto.lt.1.IIt..lJL,!:.!!ran'!(" v i~ " ", ,,:;'t.'!.lLt. 

\'1d pl1mer1ngcn 4,V den nya llk.olsLaLi 6 '- iken t Q&S fråg"n uj.>;:I om ""tt el'l\':ooei:Jter för utret.lnings

och forskningslindl!llllål. E:n fÖI'(;ta ins/\mlil'g till dt!1...t ... rf'ci:st.!!or utförd.,. p.\ vAren 1961 f öl' elev e r 

födda dcn S . 15 och i!5 1 varje månnd IOm10r år 1940 . "" ,dkt~n lir att v~rt felllt.e år ll1e:f:3 upp 

et.t. sådant 1:artot.ek. FiSr n&rvArlHlde för ber'ldll en e-.at·Jri ltli'HH"".l.in(; avn~ ~ndo eleve r föddll Ar 195) , 

ULöver uppfl!U'ter 0111 cle...ern.l~ t.ldar, ~k.:)l- oo::h itlllsctillhlSrighct, ~ko lbct:I'i~, m1ls~N\3 na:::n och 

yrkoa 111,1:1. vilka iJlg!r i åt' Arl igen 4 .!:gslst..alld;a [orr.rJl<ir fÖrc!/:I. !Inteckningarna r 3 r unc!e elevCrlla., 

IIkolG!ng ~k~ll c uppgiftor ~ v1 5 ~a provre~ult at kunna lj~g~ till Grund f6r unaersö kning5r om olika 

f~ktorcr. betydtol~e för bl.a . skolarbetets planforiTlS, f ör l.r!:c,ktcn <iV _.u·val och vll.el'!!dn1ng under 

elevernas gAng gO)101ll skolan och därr:l :!d Aven f'iSr s k ola.ns utveckling, 

Stillts"" räd för saIllhallsforalloinc act: statistil\<,a ce,~trnlbYl'å\'l. har tagit initiativet lItt med 

eaDl:1!a sekr8tes~kydd ~om f15 r 15'Ir1(';a i statisti!!k1l eentr"lbyr&n l"cgistrel'..de u~pgiftor c:u den en

skildoa, til lför.. t<kola::.atistiken vil:oa Uppe1ftel', SOIll 'llrhAllcs genoIII f ~r än<lalllAlet sllrsk!lt 

konstruerade bcsivnlng.sprov oc~ frågefC'rmul l!. l' . ÖVl:ra ::'Y I'cls.,n v i l l , u~der h:Jl\Vil'lning till den be

tydelIIe ett. ::Adant Jlat.oritil ha r som underlag rlSr vetcnsl<-apli&" fo r !Jk n ln; 1 sko]ans och a3mhAll e ta 

tjinot , rekQ~'!l~dera akolledare och l~rare att Qedverk. till ate här ~v aedd4 uppgift e r ! sA slor 

ut.e t r'ckning 110m lII/Sj l iSt. tillrISres 8kolatatis::.ikcn på cet litt Boln för. ah.gits i !lkriveloen !"rln 

etat.iatiska centralbyrAn och .tatans råd rör .ach~11Drorskn1ng. ÖvcTstyre1 aen vill 5a~t.i~i~t 

medda.l.a.att över,styrolC O;:ll i nt.et hal' a .... t. erinra :not att stllndardpr<,ven f ö r e lever. SOIll beröra iIIV 

dennII und tn,.ök!llng - dvs elev,,!'" föt!dll der, 5. 15 och ~.S i vl\. rje IIIIlnac 195,"' - utnyt.tJaa pA det i 

o....-annllmndll skr1'/81.5e flSres15gna s'i.ttet och fÖI' s t. d:lrefl<:r :....a.~lller"s i enlighet u.ec! bestlllll"l:l.\tlserr.a 

an~ående tillhandahållande och IInv~ndllnGe av s tandardprov i obligatoriska IIkolor. 

L 4 p l 

Avsitr1ft 

Till skolchefer, rektoroar Balllt vissa l ~r~re . 

Undertocknade or~.nieat.ioner har ta,it del av planerna flSr insar~lng ~v ko~pletterande uppg!ft~r 

till indivlduallltat1st.Hten ir.olll. akolväsendot och funnit at.t. standardpr oven lik$o!ll. d e prov och 

frlit..rol'~ull1r SOIl\ utarbe.tats sl1rskilt. flSr dettl'\ ändllm.1l b.1r kunna tillföra indivldua:i.stat1.stiken 

v~rdefulla uppgifter. SAväl ~r en s ki l da Illrarea ~ch föräldrars 110m ur organiSIlt.ione r nss !lynpUnXt 

II' det ange.läget atl ~Lr~dnlng och forskn1"8 bedriva i de frAgor som denna in~ividual$tatiaLiA är 

agnad a'tt. belysa , t. e,.; . .,turl1evllgledning och ut.bi:dnlna;s/al. Vi vOl d.1~1"tlr :.lppll'.c.n" våra m.~dlc:r1.1lar 

att stödJII understlk ro ingen och ::tedve t'ka vid inaaml i ng!ll"l 1'1.., :I'~.t~r1.let. p.l det sätt so~ anges 1 

skrivelse D från S taei st l $ka c entTalbyr~~ och St.stens rid för 6a~~äll~for'Aning, 

Stockhola 1 r:r.ers 1'166, 

Lärarhö fBkolornas och Se~naTierna B t~TB r~örbund ~arsrnsa Rlksförb~nd 

Börje Syt:!l!.,son Olle Ar.de!'borg 

Skolledarförbundot 


Sören Carlaon Tore A~.l s t.röm 


Svennka. fa.ckl:trsrftlrbu'ldet S '/ CHllka ft\rbunaat flSr SpeClI11un ,t<n'visniniö: 

t in~r }(atlls ih ' l:t~r Nol"'~.a.:\ 

~v(l r i6eS lSl' '' rr ;;!'~;;.rld 

Io\.lrtin ~I id':'n 

http:�ndllm.1l
http:skr1'/81.5e
http:skola.ns
http:e-.at�Jriltli'HH"".l.in
http:1:artot.ek
http:V:l\crs.rt
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Till Rekto~ 

ft.et·. räffllnd~ unders,p..kninpaT' r1jr.fiOde e19vcr rädde. 1053 

l mars 1966 utsändes en cirxulä1'13kr.ivelse frår. Stati:::tic.ka centralbyrån 

och Statens råd för srunhällsi'ot'sknine angående en und..;!'söxn:!ng rörande 

samtl~ga elever födda d~n 5,15 och 25 1 n&gon ~ånad 1953. Genom denna 

s~rivelse insamlades fö~teckningar över de elever in~m Ert ~ekto~~område 

som var födda på de aktuella dagarna och s~lunda skall deltaga j uncer

sökningen. tf\. kopia på c1stlna förteckniJ"l$ skulle Leh411as; otoif;inalet 


.h8-r legat till gru.nd.. föt- \.l.t.sllndnine:el1 av i'öljande ul1clereökningsmaterial: 

a1 skrive~se til~ ~~rar~ ~ed anvisnin~ar; 

b) provh~ften f6r särskilda pra~ jämte svar~kuvert {storlek A4); 

c.) bli:lnkett för samillanot!:i.l.lning av ~t.i\nc;art!p}·(.lV5r·eslL1tat jB.u.l.te svar/:> 

kuvert (storlek AS); 

dl blankett fBr individda\..a om sko1.tillhörighet ,bet)', €: 1Il.ln. 


Vj 	 Vore t~cksamma om ~ekto~ ville ombesörja: 

1J 	 .att de enl1g~ f"oåelsedat1;.m uttagna, elev,:::-.::nas natron, folkbc.kför.:il1i;s

nummer och Vl..sSa andra upp&ifte"l" antecknas på d.1rfbr· avsedd pla.ts 

på provhä~tet5 framsida. D~ssa uppgifter i'inns bl.a. påförda birog~cic 

blanketter (d); 


2) 	att (a) skrivelse till lal"are m~d anvisningar samt (b) p~ovhäften 

jä~te svarsk~ve~t därefter utlä~~as till de ~~rare som s~all lc~a 

proven. f.roven bCSr \lt..fi~>1"as når:..on dag under tl.oen 2...28 maj 1<l9..6; 


3J 	 att (c) blanketter för sa~~anställning av st~~dardpravsresul~at 
jämte 6V4~5kuve~t utlä~as till de ~ärare som någon gång under i~ne
varande l~shr ~tfört standardprov med eleve~ tillh6rande den ~ttagna 
gru.ppen; 

4) 	att efter ifylla~det provhäften och standaräprovsblanketter inlagda 

i s~arEkuverten återlämnas til~ re~torsexpeditionen; 


5) 	 att ~~ktDrsexpeåitionen snarast möjl~gt eft6r betygssättningen ifyller 
blanketten med. individdata (d), och insänder denna jämte kuve.... ten 
med provhäften och standardprovs~ammandra~efl samt ev~ ~ye~blivet 
mate\"ial .senast d...fan l juli lQ6,p till ~dagogi5ka jnst.1tut.:lonen, 
Mölndalsvägen 35, -Göt.bo~g s. 

På före~ommen anledn~ng ber vi att tå meddela att Qe 1 p~nkt Z omtalade 
öärsk~lda proven skall genomgås aY Samtliga elever födda under de aktuella 
da.garna. Sålunda ä Ven: av under- och ö'/cråriga el't!;'Ve:r,sarr.t aV' e~evel' so11\ 
betinner sig i olika typer av spe~~~lklasser, i läroverk och privatskolor. 

Eventuella f~r~rågntnga~ angående undersBkningen bör ställas till 

assistent Airi Rov~o-Johansson, Pedagogiska institutionen. 

tel. 031/16 96 04. 


Göteborg den 25 ap~1l 1 966 
På 	uppdrag BV underS6kningslednihgen 

~r<AA ~..:.-.--..---A 
(Kjell HärnQv1st) 

ft'o{'~$.~o't' 

http:jB.u.l.te
http:Stati:::tic.ka
http:B{ag,r.l1
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Till Lärare aom medverkar v id inea~li~g av uppgifter om &lever föade 1953 

I cil'kul'l'akr ivel .se 1. "I&rs 1966 eav Stl\liat, i~l<.e. <:.& nt.!"~lbYT'A" och Stltlen& I'Ad 101' semh41leo

r('rskning en orientering om den illdi ... i~l.1alatl\tist.l.k som uppl.!iCb'~ [/jr :unr,tl!.63 bOlOrn t!led ell;&.!l~ 
skolplikt; födda den 5. 15 och 25 1. någ",:! lI'.\na::l. 19~3, !"ed oriGllteringon i'tUjde b l,ao rek<llll:nen

datiollsGkrivclaer frun 1l1rar_, sl<.ollcder- och !!\i; lDlr,;::':I n"organ .l,~l'!.lioner. Uppi;iIte r 1l8 om elc'Yc ..na 

onU"attar dels skolbetyg och !'Innat SO!Q finna rcci::lt r cral 'rid akclo'l"na •. dell> rcsulti1l t lI!lr:;kilda 

prov och &tandardprov . 

GenoIII Rekt.or hal' Ni nu erhållit de t ID.l Lerial Se1 :':1 avaer prn...·.m och som OIIIfattillr endera eller 

bAda av f~lj~ndo saker: 

a.) provh~rten rör särskilda prov j~ote avarB~uyerl; pi pr Qvh~~ten~~ fr~m~id3 h~r de ~~tBer3 

elQVernaa namn m.~, ant.ecknata av Re~torsexpediLionen; 

b) bla.nkett för aar:wat\Ilt.tl.l1:nu.g av :n:"r!dal"dprovOlrell"ult.at jlillltr. 3',·n rr.h:.ve rt. 

Vi Vore nu t5cks4~~a ~~r Eder hj~lp ~d ~öljandG: 

l) a.tt IH låter de uttaGna elevel'na I>enomgå da sli " lIk11d .. pr<lIl'~1\ el\li~t de anvisnl.ngar IIOQ följer 

neda.n; 

2) att Ni ant.ecknar r e:oultllten i sJlit~(! !rskUt'"6en6 II t!lrldal'dprQv för :le uttngna e levern.t pi bi!'o

,od a4~anGt~11njnEBbl~nkett; 
3) 	att Ni efter ifyllendet läl'1llsr provMften tit;h sft=nstllln legljlblankett i:llac;da. .1 svarak.;vel't .m 

.~ av . Ovarblivet mate'l"i .. l till Rektorae1ped1t.!oner., so~ sär.dcr handlingarna till Ped.bogi$k~ 

in s titutionen .1 Göteborg, dlr r.'tttn 1ng "ch aa!l::llllnst!l.lln\ne; t.kall ske . Stl':ntli'll!. hl1tt,m r:a1~t.fO 

ttel's:andae. 

Göteborg den 25 april 1966 
PI uppcl.ra, av untler.s6kn1nt;t<lE'dningtll'\ 

t?, .• ~ ~~ 
()r.~el~ H:lrr.(OY ~t.t) 

PrQfee.·)l" 

~nvi!ninK~r r~r de s.~sk11d4 proven 

l. 	De s!rllkllda jJro,"en om!"attar dels psykologiske test av t.ypm'na ~otIllAtr.er, ~lA lv:tk;'ing oc~ 

T&.l$e.rier, dels frAgefol':n'J.l.4r SOlD av"eroell<vernas iatresillen c.::h inctli,llninjf ~!]l olik. l-i,lr 

hillanden .1 oen utanför ~k()lan. Prov em f'I..r.:ns se~.de i ett. h.l!'"te i dan ordni'li; de Ii!k.':l.U ",t 
" ~öra. &v eleverna. 

~. 	 Proven har utCormata e! att de uttagna eleverna skall kunna bli!no~l preven ~ hu~~~ssk p! 

eien hand enligt lryckta anv1an.iog"r och SB.lr.tid.lgt 80:11 kl,!!~'8E'ns "'1r.1ga elever u.t.föl;' ~Itd r-", 

arbet.llupPK1Cter av indi-viduell karakt :ir, t..~,... s iot~i'min6", tyst 13tm1ns, r !kn.l:- t;:. teckn.:..,g. 

Do u.tt.agna e l everna kan n aturligtv!a ocks.i, 01:1 III! befin!lo l.ltJ:\p11gt, 1113.:al.all t.1:l -en 5.!1.!""k:i.l~ 

loka.! \.I.Ilder den tid dl provc.n ge.n<:m.föra . Vilket arra~ge!Da:1g SOll", lin ·..:!ljeG t:1I!" prr.>vlw.b ren 

tillse. att de Ilttegna elevern'!! klin ö!enol:lgå pt"r.>vot 'J.t,an att st.""!",]!> eller pA ;·~!ry.""3 av kiJLl..~... ~e" , 

J. 	Pr ov leda'l"en. upptfifter i övrigl bH."!' at.t n~lnpa de eleve:- t 111 dLI:.t;" DOlD hi!.r eV,!l't a~:' f}rHA 

de akr1:ft1 1ga an'Yi a ningarna r ö r proven SIII:lIt· "tt <'Inge ullr el.ev~r:'1 a skal:: Cerj.31 c..~·h s-"v~. cc 

teat. , rör yilka ex.;)kta tider g;"!.i!.er (jfr :x:.On\. 4 och ?), Pör- ,~nb.... !,.::1ghclenll .I'I~'.l1l ",Jl'l t", uoC'k 

hjlllp med anvianingarnll beg ...:Sn5as tUl ytterlls"'rc gen r.>ngll.l'I g a\< det L/l.tcl'ial (,Ic h dc a\'r.!."g«_ 

e.;ze"pel aOI:l gea ....ted Sj!!.l·1I1 te~tup;:gif~crtl.3 f ''1:- 1c:"'u ;'l~g';'l ~lJl :'fJ l'::'''''la ... 

V~I \d I 

http:g;"!.i!.er
http:frAgefol':n'J.l.4r
http:otIllAtr.er
http:uppcl.ra
http:r:a1~t.fO
http:3',�nrr.h:.ve
http:n:"r!dal"dprovOlrell"ult.at
http:unr,tl!.63
http:cil'kul'l'akrivel.se
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~. rOr p~oven iäller följandu tidrplon 

Sidor 1 'hd j :Illnuter 

provhlrtot. 
 arr,isn!ncor /'Ic.h t.ost. f,..å~c !' o r:;;ull.r 

evnlr.'Sol'~e1l)pel 

Lek~ion 1. 

Motall.t.at:!,.. 

• 
) 5 5 10 

Pllt.vikning 15 5 ~5
S,.aeol!'Att 
nine;ar 17 10


Lektion 2 

,. -
Planer '.18 ,. 5 
Talaer!or 21 5
Skol.&J'Io - 2) 10 

Ertar o~ol,..n ') -- -24 
 S 

S. Do blcl.a lek\;lonol' SOlD ltf!år uer l.L"t.:a ir.till -verandr" nlen Ellld norql. toaat lIIeUa:t lektlonarrUI . 

rere raatan bol' pro\'ledllrer. t. t:tl.l\d al:" ....lften. och .~-jll.!"l. c!ela ut dc:. p.1 nytt erter z' .. e t cn. 

6. tiderna fel' OTl.v! "ni ~ llt.,r och p~ssx~r.pel t.!ll t.ut.~;"\ I!t.r UT.lcfl!.rll;:t beiälm.de och flr bll1e 

underakrida.1oI och OverIkridaa baroar.de pA oloverr... 1 ...b.tllltalet . Det "lJftiC.e. 11' .t~ eleverna 

hinner eatta 1:1g 1n i hur pro\' et. akall t;~:oa. och l!! s a ovr.!!\saexol:lylo:t. Provled,,:-cn b":, kon_ 

trollera 

.-
&~t a! . katt, ir.nan 3j'lva te~~et flr bO:oja. 

F6r j&mf6rele. ~od eleverna. Ivar pl ~Ynir.eeex.~pl~~ c~dd~lal har de r~tta lYaren. (Svaren 
exemplen l_O:: finna redan i a~vilnintarna). 

Ö.,.n1naaeJ:~l:Ipel l 2 ) 4 5 
Mottlet.ar 12) 13> l • 2
P!itTti:n!nC It) (e) c 

Te.lsariel' (10,11) (Z,7) 6,5 l'"l~ 

• 



• 
i Cvd.ct 1I1nv1eal till Ijllva. pl·oyhafte:tl.. III~ prodedar~n no,gr&nt bol' ta del av f'/$re prC..... 

nLn,.n, ,l att h.n ka:t besvora avantll.ella frA,ol' 011/; tillvl.,a.gug.elttet vid de c11Ka ~royen • 

.,. DaralllOt ,.0.1.1 tiderna fOr .!.i!!1 ~1I t..Dt'Jrr;:,t1!'to;rr.1 hUlu nut, ceh d1rtCr Ilar da at:r!,;.ltit.l 

WIde,. 1 tidlpl•.nallh Dat ar hl!, troligt. .tt v!oua elevtr aj hIn..'"Ier till .l\ltat p.'\ telten, 
.en etteraam upp,ittarna ord~.l. efter a"'lriib~t'lr"d. Il' det aj atrakllt ~anll,e "et ald~~~ 

elaver kan •••ra ratt pi de uPP&~ftar da DU ej "dhlnner. Datta 11.1' und.r.~k~a ~id ut~rOv

n1nlen aV teat~n. 

G. ~idern& rÖr ~formull~en 1r.nofattar blde tid fOr ar.vilni:t,.r och tid ter 1ryllanda . 

Tiderna an,e. In~"et tOr .tt proyltd.r~~ .kell ku.~nL b~r&kn. ~~eflr hur mAn,. blnut.r 

forzuJ .lrln tar. Alla elever ekall ,.a tid att bean.ra .&.rItli,,, trA,or. 

9. l lIj&lpkl••ler och till la••VA" alever Ar dot troli,t att proyledaren mAat. E' ""I.y~~d 

bJLlp .ad anvhr..1n,.rna till t •• tt<n och att lian IVO:1 TI.r ~J"'lpa elayerna. .ed .tt "11"" 
tr~80rn. 1 l"r'Ceformullren cenoa nlrot .l.'3 lntervj~Or!arar.de. ~a ..-=ct bör cl. dan extra 

hj&lp ej ILlu!.e.o :!led .jal..,,, to.tupp[ltto:,r.a (l 14Qta.t ...r. Pll.tY1knlnr; oell Talur!erl a01\ • 

• edan anYioninS"rna ,enomgitt. Dch ~vn1ncs.xempl.:t l~.tl aY eleverna, ~.te avklara • .l.V 

.le"arna pi e,en hand, 

http:lntervj~Or!arar.de
http:anvhr..1n
http:Mottlet.ar
http:baroar.de
http:bei�lm.de
http:Motall.t.at
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Till rektorer 1 Stor-Stockhol.m 

Beträffande undersöknjrusar rör<!!),de elever födda 1QS3-	 - - ,,~. 
I mars 1966 utsÄ.ncies en c irkulärskr.ivelse från stat1.stiska cc.-.-_· 

tralbyrån och Statens råd för' sar.thälJsforskning angåend.e två delvi -: 

sammanfallande undersökningCir rÖl't...ndc elever' födda 1953. Dcn enoJ. :);Y 

dessa undersökningar gällde::: enoart elever :födda den 5, 15 och 25 i 

någon mAnad 1953, dQck oavsett vilken årsku..rD och skolfol'4l de ti.l.1..

hörde. I skrivelsen anhöll Statist':'ska centralbyrån om en förteck

ning över de elever inom respe ktive rektcrsområde som var födda på 

des8a dagar. En kopia av denna fö r teckning skulle oehållas,; origi·· 

nalet har legat till grund för utsändningen av bif'ogade material, 

som är specifikt för de elever som är född"t den 5, 15 och 2~ i någon 

månad 1953, nämligen 

a) blankett för s~manställnlng av standardprovsresultat jämte svars

kuvert; 

b) blankett för 1nd.ivlddata om skoltillhör:Lghet , betyg m.m. 

Vi 	vore tacka~a om: 

1) 	 blanketterna för sammanställning av standardprovsresultat jämte 

svarskuvert utl~as till de lärare som utfört standardprov ~ed 

elever tillhörande den uttagna gruppen,; 

2) 	 sammanställningsblanketter:r.a efter ifyllandet inlagda :1. förseglade 

svarskuvert 'inlämnas på rektorsexpeclit\.'men; 

3) 	rektorsexpeditionen snarast efter vårteI~inens slut ifyller blan

ketterna med individdata och insänder dE!ssa jämte sanananställnir..gs

blanketterna för standardprovsresultat !;enast den 1_juli 1966 till 

Pedagogiska institutionen, J.1ölndalsvägen 36, Göteborg s. 
Eventuella förfrågningar angående ovan~;tående punkte:r bör ställas 

til l assistent Air! Rovio-Joha.nsson, Pedagogiska institutionen, tel. 

0)1/16 96 04 . 

Götebo~e d~~ 10 ~aj 1966 

På uppcrag av und<::!reakningsledning-::n 

Kj ell Härnqv is t 

'Professor 
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FRITIDEN 


P6 d. f6ljonde frbgoma ,kaU du ,ätta ett kryss (x) för de' lom bås' pallar in p6 dig, 56" bara .tf kryu för ,vorj. fr6go, 

1. Hut m6nga blitk.r lå,e, du pli din fritid' 

1 D Mer 6n en bok j veckan 

2 D En bok i veckan 

3 O Mindr. 61' en bok i ....ckan 

4 D Uher .61101' bllcke, 

5 D Ub.r aldrig b6cker 


2. 	 Hur m6ngo ,erietidningar IKolle Anka. Vilda V6,Iem och liknond.) laler du' 


1 D Flera ,erietidningar I veckan 

2 D En ,erietidning i veckan 

3 D Mindre 6n en .erietidning i veckan 

4 D LdJer ,lilian .erietidningar 

5 D LiS'er aldri" ••rietidningar 


3. 	 Hur ofta brukar du l6Ia do"stidnin"ar' 


1 D Varje dag 

2 D Ett par dogor i vKkan 

3 D En "lIng I ~kan 


4 D LO,.r stIlIan dagstidningar 

5 D LiI••, oldri" dagstidningar 


4. 	 Hur ofta ••r du p6 TV' 

1 D Alla dagar det finru program 

2 D Ett par glInger Iveckan 

, O En gllng I ,"ckan 

4 O S.r .6l1an p6 TY 

5 D 	 S.r aldrig pli TV 

5 . Hur ofta gllr du pli bio' 

1 D Mer 61' en glIng i veckan 

2 O En g6n" I .,.(kan 

3 D Mindr. 6n en g6ng i veckan 

4 O GlI, .61101' p6 bio 

5 D GlIr old,ig p6 bio 


6. 	 Hur otto lyunar du p6" radio ' 


1 D Vari. dog 

2 D N6"ra glInger I veckan 

3 O En gllng I vetkon 

4 O Lyssnar 16l1on pli radio 

5 D Lyunar aldrig p6 radio 


'ortaött ••na.t pli nö.ta .Idal 

16 
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7. Hur ofta deltar du på din fritid i sådana lagidrotter som korgboll, handboll, falboll, bandy eller liknande' 

1 O Mer ån en g6ng i veckan 

2 D En '136119 i veckan 

3 O Mindre lin en gång i veckcln 

4 O OeJlor söl/,m ; lagidraMer 

5 D O.ltar aldrig ilagidroMer 

8. Hur ofta synlor du p6 din fritid med sådana saker som friidrott, simning, skidlöpning eller liknonde' 

1 D Mer an en 96n9 i veckon 

2 D En g6ng i veckon 

3 O Mindre än en 96n9 i veckan 

4 D Syssla, sllllon med s.ådant 

.5 D Syntar aldrig med slidan! 

9 . Hur ofta g6r du p6 din fririd pb sådana soker som fotbollsmatcher, friidrottstävlingar och likna nde' 

1 O Mer 6n en g6ng i veckan 

2 O En g6ng i veckan 

3 D Mindre 6n en gång i vedan 

4 D Gli, söllon ph sådana sa ket' 

5 O Går aldrig pli sådana saker 

10. tlur oha spelor du n6got musikinsfl'lJmenl, som t. elC . fiol, piono eller dragspel? 

1 O Mer an en g6rtg i "ecllon 

2 O En gång i "IBCkan 

3 O Mindre an en glmg i veclton 

4 O Spe/or söllan 

5 O Spelar aldrig 

11 . Hur ofta gllr du på "'öten i n6gon klubb eller förening' 

1 O MM ån en gång i "eckan 

2 O En g6ng i vecltan 

3 O Mindr. 6n en glln9 i veckan 

4 O Gli, såilan på möten 

5 O Går aldrig p6 möten 

12. Hur ofta är du tillsammans med någon eller några QV dino \kolk,omro'er på fritiden' 
1 D Varje dog 

2 D Några g6"ger i veckan 

3 O En g6"g i veckan 

4 O Är söJ/an tillsammans med de m 

5 O Är aldrig tillsammans med dem 

Slut. Rast för. nästCl prov. 
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PLANER 


Pb de följande frågorna ,kaU du .6tta ett kryu ()() f6r d.t ....ar .om pOI,or in pb dig. Sött bora ett krys. för ...orj. frbga. 

1. 	 Nöt detta IEn6r 6r .lul, vilken klall 6mnar du d6 g6 till' 


1 D Klan 7 i folkskola 


2 D Kloss 7 i enhelukala och .koll valja tyska 


3 D Klon 7 i enhotnkala och .kall inte völjo tyska 


4 D Klou 1 j ntol.kolo en., fliclukolo 


5 O Nbgon annan klan (ange vilken) , _____" 


2. 	 AMe, dino föråldrat. att du .koll g6 ,m denna klon' 


1 D Jo 2 D Nej 3 O Vetirtte 


3. 	 Tror du att din magisler tycker. att du .kolt g6 till denna klo.. ' 


1 D Ja 2 O Nej 3 D V.I inle 


4. 	 Hor du ä ...en .jlil't lus' att ;6 till denna klou' 


'OJo 2 D Nej 30 Vet ini. 


S. 	 Hur m6ngo 6r ytterligare ,aknar du med att g6 i skola' 


10 16, 3 036, 5056, 

2 O 26r 4 D "6r 6 066, .lIe, fI.r 


6. 	 R6knor du med att 56 sm6ningom to .tudenle:r.omen' 


1 D Ja 2 O Nej 30 V.. inte 


7. Tycker de hemma, att dlol skall v61io detta yrke {elle, nbgat av dem du nllmnt}' 

,0Jo 2 o Nej 3 DVettnte 

8. Skall någon eU., några o... dina kamrater "'6ljo detta yrke (eUe, n6got o.., dem du n6mnt)' 

,OJo 2 D Nej 3 D Vet inle 

fortsätt ••nfut pi nästa aldol 
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IÖrla "eno.tl 

s YSS ELSÄTT N I N Ci,A R 

Hör nedan st6r i var;e grvpp tre olika JYlSebåttningar. Nu .kall du .åtta e" kryn (x) för den 0'1 d~ tre tyuelsllttnlngarna I 
gruppen som du .kull~ tycka me.t om och e" kryu för den syuelsllttning du skulle tycka ",In., om. Pv .kall 0111'56 märka 
ut bara tv6 0'1 de tre syuebättningorna I yorje grupp. 

Me.t Min" 	 M••• Mln.t 

I. Hoppa höjdhopp D D 	 11. 	 S6tto ihop en skoltidning D D
Skriya brev 	 D D Göra besök p6 en radiostation D D 

Snickra D D 	 Vara med i en kör och sjunga D
 D 

Skota sm6barn D D 12. Bygga en TV-apparat 2. 	 D D 

Ui:la ullå~.d5ka bocker
1.610 	en bok D D D D 


D Använda
Spela korgboll D 	 en tvättmaskin D D 

13. Lora sig fr6mmande spr6k 
3. 	 Skriva .mb berattelser D D 
D D 

lösa om Im6nrallete,
Spela med i en orkester D D 
D D 
Köpa in <v,orar tilt en oHor 
Glira 16ngpromenader D DD D 

lA. llS,a ,ebu,1 
A. 	 16ta kouord D DD D 


Brodera en duk
Ako .krid,kor D D 
D D 
Hjälpa till i en välgörenhets· 
Sölia voror D D 

förening 
 D D 

S. Simma D D 
IS. Läsa tidnil~gar laga mal D DD D 


Besöka ett tekniskt museum D D 
D &oka kokm
D 
Skriva maskin 
 D D 

6. Reparera en cykel D D 
16. Vara redaktör för en skoltidning Gymnastisera D DD D 

Vara ledare i en klubb Ovo in en tealerpiå. D D 
D D 
Arbel~ . ptl en bank D D


7. Spela tennis D D 17. Bygga mcodellflygplan D D
Sorlera post D D Gåra t~rtl)r D D
Bygga modelljärnväg D D Vara med i ett folkdanslag D D 

8. Alla skidor D D 18. KonsfruerCI mcukiner D D 
Spela teat"r D D Stryka kläder D D 
Sticka D D Skriva ut Ir6kningor D D 

•• Pram."nera i skogen D D 19. A,beta i t!'n bilyerlulad D D 
$y D D Vara scoutledare D D 
föra kassabok D D Arbeta p6 pent.n D D 

10. Vara idrottstränare D D 20. Använda räknemaskiner D D 
Vara I.dare pli reJar D D Arbeta ~ sfukhus D D 
Arb.ta p6 kontar D D M6bl.ra rum D D 

I 

22 
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FRITI[)EN 

Hur n,""n~o hötker ICSflf du p6 din fritid~ 

l I rr.er en e' bQ!: i veckan 


2 I ~n bok i vo!.:kon 


3 ( mindre ön en bok ; vtlckon 


.. ( Jeser sollan becket 


5 ( löser oidrig bl'klter 


Hur ",unga lerirfidningor (Kolle An"a, Illustrerade klassiker, Font~'aen, Hj6rt"bililiolelel otn liknande) ICher du? 

l ( flera serietidningar i "eckan 


2 ( en serietidning i veckan 


~'3 ( r,lindre ön er, serietidning i "'tebn 


• I löser 16110n serietidningur 


5 ( Jös~r aldrig serietidnin;ar 


~ur efta går du på bio1 

l ( mer ån en 96n9 i "eåon 


2 ( en g~ng i veckan 


S ( I,,:ndre 6n en gång i "eekon 


4 ( g!>r iöllon pli bio 


5 I gor aldrig på bio 


Hur lon9 lid brukar du "nnliaen se p!\ TV' 

l J il\9Cn Id ol1s 


2 J mind:e än 'II limma om d'Jgen 


3 ) ungefur ':, I;rr,m" om dogen 

, 4 ) ungefär 1 limma om dagen 

( ungefär 1'/, limme om dogen 

~ 
( ungefär 2 limmor om dogen 

I !,mgelör 3 limmar eller mer om doge" 

'. 

~ur llang lid br","or du ~onligen lyuno p6 musi" i rodio eller pli g'o",.,neion elkr bandspelare? 

,( ) ingen tid alls 

2 mindre än 'f, limma om dogen 

• 
3 ::r.;ef5r ',I, 1;l';uJ';c om d,JJr.n 

unge för 1 limma om dogen 

; unt;ofClr limme om gen 


; ung:!fer 2 limmar eller mer om dogen 


-lur 16,.,g lId bruker du ~onligen Ibgge ner ~å l.3xlösning O~n O"flol hemotbelel 

ingl'on lid olls 


1 n,i1ldre ön 'I! limmo om dogen 


( ... n~.rur Ih limma OITt dog.," 


( ung&l,sr 1 timme om dogen 


, ( uflgefö, 1'J, limulo om de!)en 


( ungriär 2 limmar om dogen 


3 ellet f!lfa limmar om .jagen 


Ph dc 
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7. 	 Hur olla (ir du MbammClns med nogon elter n6grCl av dina skolkamrater pd fritidenl 

l I "'oric dog 

2 I 06gra U6nger i veckan 

3 	I en 9609 i veckan 


• I ör söllan liIl50r.,monl Ined dem 


5 I 	 6r aldrig tillsomman, med dem 

8. 'lem Cir du mest lilbcmmcns med; 

1 mest med pojkar 

2 mest med flickor 

3 mest ~ed en fl' upp pujkor ,):;h flickor 

4 mest med \,u;(no 

5 jog ör m,].s! ensolTl 
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Börja här efter rasten! 

PLANER 

Du skall besvara frågor och sätta ett kryss (x) för det svar, Bom bäst passar 

in p& dig. Sätt bara ~ kryss för varje fråga! 

1 	 När detta l äsAr är slut, vilken klass ämnar du då gå till? 

1 ( ) klass 6 i grundskola eller folkskola 

2 ( ) klass 7 i grundskola eller folkskola och skall ~ välja tyska 

eller franska 

~ ( ) klass 7 1 grundskola och skall välja tyska eller franska 

4 ( ) klass 1 i realskola eller flickskola 

5 ( ) någon annan klasB (ange vilken) ... . ................... o o • o .. . .. o ....... 

2 	 Tänker du så småningom söka in på gymnasiet? 

1 ( ) ja 

2 ( ) nej 

~ 
,, 	 ) vet inte 

Tror du att du kommer a\t ha det yrke, Bom du t örst angett, när du är 

i 30- ArsAldern? 

1 ( ) ja 

2 ( ) nej 

På vilket sätt har du fått reda på mest om det yrke, Bom du angett först? 

, ( ) av den där hemma 

(: ( ) av folk som arbetar i yrket 

3 ( ) av lärare 

4 ( ) har läat om yrket 

5 ( 	 ) på annat sätt; hur dA ? ........ .. o .. . . ... . ......... o ........... . ..... . 
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Bäria senastf 

SYSSELSÄTTNINGAR 

Hät ';nns en lilla pil olika sysselsättningar. Nu skall du visa, vad du 'lycker om de olika sakerna . 

Söl! nng tun I +-+ om d, tycker, alt det skvlle vara my""-' rolig 1 alt göra del, " 
• • • • -+ om d, tycker, 011 der skulle vara rolig'. 


• • • • om d, tycker, at! det skulle varo 'r6kig" 


• • • om du tycker, 011 del skvlle vara mycket tr6klg1 oH göra del. 
• 

Hör följer ett exempel : 

1. + + (±) Se pil TV. 

Oen som skrivit p6 det här sötlet tycker alt del ör roligl 011 se p6 TV . 


Hor fOljer ytterligare ell ellempel: 

2. + + '+ - Spela et! musikinstrumen!. e 
Oen som skrivit pil det hör söllet tycker otl det 6r mycket ,,6kigl 011 speja ell mvsikinstrumen!. 

"'nge vad du tycker om de olika sysselsättningarna som följer. 

Kom ih6g all sölta .n ting p6 varje rod l 

++ T 0 ...110910 i frivillig gymnastik 

Arbelcl pli posten 

Göra , ordning vtländsko motr6t1er 

8yggo el"\ modelljärnväg

Sk,;'ya en beröttelse om n6;an vintersport

Vara rned i en cykeltövling 

Stt.. i en oHör och sölja klöder 

Anvönda diskmaskiner

Buökcl ell tekniskt musevm 

Lösa korsord 

Hoppa höjdhopp

Skriva 1.11 rökningar

Sy kläder

Rep~rt~ro en cykel 

lösa böcker

++ + 
+ + + 

+ + + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

++ + 
++ + 
++ + 

Foffla" genaat pö nö,t,Q ,Idol 



++ + 
++ 
++ 

" Ho 

+ 
+ 

Slut

" 
. Rast för. nästa prov. 
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+ + 
++ 
++ 
++ 
+ + 
++ 
++ 
++ 
+ + 
+ + 
++ 
+ + 
++ 
+ + 
++ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
++ 
++ 
++ 
+ + 
++ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Deltaga j en vinteuporl 

Vora chef för en kontofsovdelning 

SnOka en rnöbeluhlöllning 

Fl! vela hur en diskmcukin Cir konstruerad 

löro mig främmande spr6k 

Varo idrottströnare 

Sp'io bröd 

Göro i ordning en sko'm~lIid 

Bygga en radiomottogore 

Skriva smil berölIeiser 

Speja korgboll för en klubb 

Rakna ut kostnoderna för en utflykt 

Vara chef i ett hotert~ök 

loga en l'flek6nisk leksok 

lösa utlondska böcker 

Orientera 

Sölio bil;e"e, vid en idrollstövling 

Steko korv 6t gösler 

Hiölpo 'iii all bygga en TV-apparat 

Besöka ell bibliotek 

Besöka en idrollslavling 

Arbeta pli konlor 

Am'ondo köksmaskiner 

lösa om m6nroketer 

Skrivo brev 

Segla 

Vara kossör i en turistförening 

Boka bröd 

Tillverka etl h6idhopputöl1 

Vonl redaktör Mr en skoltidning 

Dedtoga i en friidrollsgren 

Sorlera post 

Möblero en lägenhet 

8yggo modeller 

Skrivo texten liII fln annons 
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KODER FÖR TILLVALSGRUPPER 

KOden avser tIllva' enUgt 1962 AI"II läroplan Rlr grundakolan . Kodens betydel~ 
_e lr beroende av vilken lulcurs eleven tlUh/jrde under lbiret . Se (/jr 6vrlgt 
bilaga 1

FÖR ÅRSh.lJRS 7 ÄR KODERNA FÖLJANDE: 

l 	 tyska 
2 fnnska 
3 tYlka och svenska ener tyska och mate matik eller tyska, s venska och 

matematik 
4 franska och n e naka eller franska och matematik eUer franska . IIveoaka 

och mAtematik 
5 tyska och maskinskrivning 
6 fTanaka och ma.sklnskri vnlllg 
'7 . 1<Sjd och tVenaka eller allSjd och matematik eller alöjd, avenska och 

m,atenuLtlk eller ma.sldnskl'lvnlng och avenska eller muklnskrlvnlng 
och matematik 

8 al/jJd 

FÖR ÅRSKURS 8 ÄR KODERNA F'ÖLJÅl'''DE: 

1 	 tyaka och engelaka eller fralUka och engelaka 
2 tyaka, engelaka och D'Ulskinskrlvnlng eller frAlllika , engelska och 

DWlldnekrlvnlng 
3 teknlak orientering och engelska 
4 handelskunakap , engelaka och tYllka eller franska 
5 bemkun.ekap och engelab 
6 musik , teckalng och engelska eller rna.aldnakrlvntng 
7 al/jjd . maaldaakrfvnfng och engelska 
8 lierkttadurbete 
II hemkunskap 

FÖR ÅRSKURS 9 ANGER KODEN LlNJE ENUGT FÖLJANDE: 

l 	 Og iYmnU1emrberedande l inje 
Oh humantaUlk linje• 
It 	 teknisk linje• 
9m 	 merltantH li nje• 
'_(el 	 aoclal ekonomisk linje• 
IIpr 	 aJlmlD praktisk linje,• Itp 	 teknl.akprakUak ltaJe 


halldell1teknlak lInje 
• 	 O" 
O 	 Ohl huahAll.te'knlak Itaje 



116 	 PM 19'16;8 
BUaga 19 

KODER 	FÖR FLYTTADE OCR AVBRtrr'NA STUDIER 

För eLever {ljdda 1948 tOtYe-ien~1tlUgtlnglig dokumentation) de flesta läs:ir 
endas t ha använUi kode rna. 1-3 (0-2) .. ...., 

1 - -- 6~S v 
0 eleven ej n yttad Ull närmast högre Arskurs t 

11 e leven flyttad till närmast högre å rskurs 
2 eleven ej nyttad Ull nih'"mast högre årskurs., 

1.3 e leven avgA.ngen enligt ' 48 Fs eller § 36 SL-
4 e levert har avbru tit s tudi e rna 
fl eleven haT gjort tnlfälligt studleavbrolt 
6 e level\ har avlid It 
'T övrigt 

1) För elever rOdda 1948 användes IJisAret 1960/61 fciljande koder~ 

O eleven e j n yttad Ull närmast högre årskurs 
1 e leven n yttad ti ll närmast hl:Sgre Ar.l ku rs 
2 eleven <lvgingen enli gt § 48 fis 

2) Fs Folksko lestadgan 

48 l. Vid folkskola och försöksskola utfärdas s lutbetyg, då elevs skolptlkt 
vid sådan s kota upphört. I slutbetyg angtvas MU let for eleven obligatoriska 
!rskurser , den årskurs och den li nje eller kurs, som e Leven senast genom
gAtt, S!l.mt hans 'Illsord I ämnen. Om eleven Ic:ke erhlltit högsta vItsoni i upp_ 
f6rande elter ordning, sltatl detta meddeJas mI1Ls";'an. 

SLlolthetyg utlärdas av rektor och klassfuresl5ndaren . l fa ll som av.ses i 
46 I bl utfärdas dock s lutbetyg 11.'1 skolchefen I elevens hemkommun. Oro elev 
unde r .sIsta !rskurse" fu llgjor t .sIn skolplikt i bdde yrkesskola och obli gatorisk 
skola, 1.ltf!it'das slutbetyg av rektorerna vid dessa skolor gemensamt. 

46 §. r'lytlningsblltyg utfärdas 

a) dA elev lnnan llirokursen Slutfijrts övergAr fdn en ob li gato r isk s lwla 1111 

annan. s1dan skola e lter till skola av annat slag: 

bl d4 elev. 80m genomg.h folkskola eller försöksskola med fle ra obliga

torisk.a 4 cslcurser:in som mMsVQrnr hans skolplikt. avbryter skolgdngen ef

ter del alt skolplikten upphört men Innan han slutfdrt Ul.rokursen vid skQ\:l.n; 

.samt 

e) då elev genomgått högsta ~rs\l.uT8et\ vid viS8 folkskola men hM.!I skQI
pltkt omfattar ytterliga re en eller nem å rskurser vid folkskola eller- försöks

skola. 


SI SkoHagen 

3G Ii. SkoLplikten lir ru ll gJo rd , d~ e leven ti ll fredsställnnde genomgått åf'skurs 9 
J grundskolan e ll er motsvarande irskurs i .!Ikola . .som .!I ägs \ 33 ()(:h 34 U, el 
ler då eleven vid stirsklld provning styrker sig äga mots varande kunskaper. 

Äro med häCl.!lyn IIlI elevens bästa särskilda s käl därtlIt . mA. medgivas 
att hans skolgång utan hinder av vad I fdrsta stycket sägs avslul:ls med ul
gdngen &'1 v:h-termlnen det ka lenderå r . då han fyller femton Ar . 
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KODER fÖn VARIABEL?' LÄSÅR 

FÖDDA 1948 

Kod anger läs.lret 

01 1960/ 61 

.2 1961 162 

.3 1862 / 63 

.. 
O' 1963/ 64 

O, 1964 / 65 

J96s / 66 

07 1966/67 

.8 1967/ 68 

O, 1968 /69 

FÖDDA 1953 

Kod anger Iblret 

6. 1965/66 

" 1966/ 67 

66 .. 1967 / 68 

1968 /69 

70 1969/'70 

71 1970/'11 

7' 1971/'12 

73 19'2/13 

" ] 973/74 
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KODFÖRTECKNlNG ÖVNINGSÄMNEN FÖn FÖDDA 1953 

, KOD 

Musik (2 veckotimmar) 

" SUiJd 

, 
3' Trä och meta.II.!!11llSJd 

, TeclUJlng 12 vlr) 

, Musik och. s löjd (2 ... 2 vtt) 

Musik och teCkning (2 ... 2 vt r ) 

7 SIi:l jd och teoknl ng (2 ... 2 vt r) 

1) Läsåren 1965/ 66 och 1966/61 anger kodeo 2 te,rtl1slöJd . 
2) Förekommer endast lILdreo 1965/ 66 och 1966/67 . 



Skoltillh'örighet 
••~I",_"d. I.bl.. 'I 1 I"'.~..... 

Icke-obli"o,orjJko Ikol"i5JendelObligatorisko SkDJVö,~"d~1 

-
Recl1skolliniiit: 10 O A!1mi;lI'l linje 

O 2 3 
K1ontyp\ DA D" Du 06'D" • • 11 O HOlld.l,IinjeKlon
luuok1ör , O O ObI. nOImoiklon, folk5kolo 
 12 D MOlkintekni,k linje 

f D ObI. normoJklol$, grund.kola 13 D Kemiteknbk li/'ll_ 

2 D ObI. klou, inb. feol,koler J) 1,( O Hill/i; tillit 

3 O ObI. Idou, ko"tJpond.-real,kolo ' I UnjeD 
.. D ObI. .p.dolklou, folklkolo ') Flichkollinie : "'D 

S D Obi. Ipeciolklou, grund,kolo ' ) 
 ""non linje: 

fel . • kolfonn) O 

Vitsord och flYlttning vt t9604 

$omhölbkunlkop •... _....• GymnOl!ik .'e, , """"" ' • ._............ .
"'i,'~ndo"uk,ms"or» ••• •.•.. _................. 


Geografi .......•. '" . ....... 
................. 
 Slöjd •...••...•.•.•••••• •••.........._ ...
Mod~nm6'e' . ........... . . . 


Munll. f,QTNI. o. 16,n•.. . . liologi •.•.......• '". . . . ... . 
.................. 
 l1....,kulllkop •..... ...•.••• ...._._...... 

fysikSkrivn. o. ipr6kl6ro .•••••... ............. 
 Hlnh61lsgÖl"om61 ........ . ..
 ................. 


Engelska •.•.. . . . ..•.•.•.•.•... _.>0 ••••••••••• 

Mot.moltt; ...... •.., . . . ................................................................................. >0...
_ ... ..Tysko ... ' .....• •~ ........ . 


fton,ko ••. •.•.•. •..•.• . • . .. ...._... ~....... Teckning . . . ................................ 


Hillorio . . .. ................
 ..........._..... 
 Musik •..•..•.... .~, t .... ...
 .__........................................................................_......... 

Elev~n f1yttod liII nlirmost hög,e 6nkun v6l1etmin.n t964 t O Ja 

Res(örhiUanden 
Tid lör "evens färd 'l ",ellon "udiebO$lod Beröknad tid för fdfd tl meUon 
och .k% under /ö,6rell'63!~ (enhl te.op O Und..,. 20 min. hemme' och ,.,61'111(l"Ile e-ymn. '), J O U,.,d., 20 min. 

2 Cl 20-40 min. 2 D 2().....«) min. 

3 a .tI)..-6() min. 3 O j().....«J min. 

.. Cl 60-80 min. .. D 60-8) min. 

~ D O..et ltJ Ilnin• S D ever" min. 

.____.._ •.____...._._._.__......______ den ________ •__._ \96-' 

" Inom det lcke·ob ligotoriska skolvOse,.,del 

11 F6iekommande linje onges hör , -::======== '1 "ffen 0"" spedolklon anges hOr, 
" Om fOrdmedeI onvande" skall r6kno, med offentligl trofikmlldel 
'1 " Um60I gymn., lekoiskt gymn. eller hondetsgymnasium 

_ . ... u. ~ ,.... 'r....... ......" om 
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STATISTISKA CENTRALBYRAN 
8yrån för unde:rv;sn;ngsstal;sljk 

Individualstatistilic läslret 1963/64 


avseende elever födda den 5. 15 och lS i nigoh mlnad 1948 




Indlvlcl"alstcrtfstlk Jaså,.., 1965/66 avs..nd••Iever, födda 5, 15 och 25 I någon månad 	1948 

.." .•. 

Skoltillhörlghet 

Oblig. skola : 

Realskolo: 

Fl ichkolCl: 

Yrkeukolo, 

Folkhöglkolo , 

Allm. gymn.: 
~ 
!:: 
~ .., 
<= 

0\ O 

\0 O 

8\1 0 

900 H.lt idlltun 

6\ O Yinl.rkurs 

" O Sommarkura 

26 O AHm. linje 

25 O lOlinlinje 

'll O RflClllinie 

Tekn. gymn.: 

Handeligymn.: 

Fackskola: 

Annan linie 
(el. ,kolform) , 

.2 D GymnOlium 

53 D Spedolkurs 

70 O 

91 O Scx:;ol linje 

92 O Ekonomisk linJe 

93 O Teknisk linje 

0 ------

~L-----------------------------------------------------------------------------' 
c...::J Vitsord CKh flyttning vt 1966 
-c._--------~--~-----.--------------._----._------------_.--__.-"'2 

~ 

~ 
.~ ~ 
;:-• 
il! 
o 

KrillendomskufIJkop ... .•... _................ 


Modersm61el (lYenlko) ......._._"_..._. 


Engelska ...... , ... .....................__. 


ryska .... ................. . 


Frond.o ..... ..... ......................... .. 

Sydromanska språk ') ..... . 

Ryska .. ,. ..... ................ _.....-

HiJ tor io ....... .. ...................._ ... 


aesförhållanden 

Ä.r eleven flyltod tm ndrmod högre 6rskurs vdrlerminen 19661 1 el Jo '2 O Nej 

Somh6Ul kvn, kClp ') Gymnostik ele. . ........•.. 


GeogrClfi . . ................ 
_ .............. 


Biologi'J ....... . .. ............_ .......... 

Fysik ........ .. .. ..... . . .................. .. 

Kemi 

Motemo,ik ... , .............._............ .. 


Tet~ning ...................._ ........... 
 Med'll lbetyg för sluderonde 
vid yrkeukaio ' ) .......... .Musik .. .......... ........ .._ ...... . 


" 

... 

Tid fOr elevens fd rd 'j metlon sludieboslod Beräknad tid för fdrd 'I mellan 
cx:h .kola under IÖJ~reI1965166 (enkel re,o) , 1 0 Under 20 min. hemmeIO(hnörmal legymn.'), 1 0 Under 20 min. 

2 O 20-<40 min. 2 O 2()....-<40 min. 

3 O 40-60 min. J D 40-00 mi." 

i 
4 O 60--80 min. 

5 O O ver 80 min. 

4 O 6()--80 mi", 

S O Over 80 min.~L-________________________________________________' 

l \) f6t . 1 ...... , I V.hUlolo '0""'0' uII!>g.l, .~do" o,," mod.INl')Ig 

!!! 2) Spo~.ko. ilo.i .... ko . 11• • pom.gi, iuo 

0,1 o<h <lo",," 
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STArISfIS." CfNflAlBYUN INDIVIDUALSTATISTIK Ilank." Dl 

8yr~n för I.lndervisningnlolillik Läsåret 1965/66, årgång 1948 





• • 

A ReKtorsomtåde för ete t obhgaturiak.a skolvUendet Mmle.nhet föt elev i icke· obliguorbkl ,kolYl,endu 

f-.föd."'7_"~'I~-~m~n~"n~- •••~g~--;1_~"71-"" fbm.:lInn (:1lluhnamn Underll.tukel)I-:-;r. 1"T.le~,~en;;;-.~e""="""~.~m,,",------l-------I 

Hemoru/(ommon (IC)'rkoOOklörlngsor1) --- 

Om elev aVllynat eller avorutit siuIllerna unde r 1oI5;1r... I, slln x i t i ll;,.mplig rutÄ Avbrutit .!-l' AvnVtlöll. Tidpunkt ? . .. .. . MnnÄ\!ande rektow'Im/Jd", lsk" lenhet . um O Studierna 

SKOLTILLHÖRIGHET 

Svenska '~Iodenmalr, .. . . ... . .. . . . 

Engelsk• . •.. .. . . " . ' ••... " " ' . . ,........ ... ..... . ...) 


Ty.k. . . . . . .. . . . .. ... . . _ • , .... . . !..... .............1 


O Hi",kI... 
3folluKola 

I 
fr<lnsk. ... .. . • • •.• . . . • .. ~ .•. • •!.... .................. I 

M.tematlk .......... . . , .. . " .. ·,:············..··· ····1 


1 " Amal ImnenFysik .. • . .. • ..• • .••..•.••.. ..• . f-._-----l 
Antal vraf;mg;n IngAende

Betygs,summa I uDJtllga JäroJmncn(jllkl. l>v;IUSllenrJ~ ämnen) f--,,:....:":""--I I"idstene tyguumma. .....L9...... 
I 

CENOMGANGEN TILLVALSGRUPP ELLER LINJE UiS,i.RET 1903 .'fi9 m m 

I IllJamplJs fUla 

.•• g 

-

a. 
l)m rlev] 968/69 genomgAtt lrskllr~ ';, an~e5 I \'Id~ 
ltlende ruta genomgJngen 111Ivatsgrupp enligt kod på 
bl.lnkrllens baksida 

b. 
010 elev 19GB/ G9 genomgAtt A",kurs 8. angrs I vJd~ 
st!ende fUla genomgJngen 11Ilvalsgrupp enligt kod pJ. 
h1ankettenJ balujd. 

••Om elev 1008/69 genomgJu lrskufS 9, ange' I vld~ 
stlende ruta genomgingen linje enligt kod pi bl.an· 

musik. 2' VH engelska aUm 

engelska, s.rsklld 

teckning, 'l vu al1m'n 

musik o.. Jlöjd 2.2 vtr sJuklid. 

musik o. t~ckntng 

D~------~~~~~~'~.
m.temadk I 

PM 1916:8 121 
Billga 22 

uppgiften iruandes senast den 25 augusti 1969 

Su.thtilka cenualbytin IN DIVIDUALSTATISTIK Blankan 03 
Byrln.för undervhnll'lgsnaUutk LI si "I 1961/U. &'I&ngll51 Se In'lb· 
fack. 10250 STOCKHOLM 21 nlnger pi 

blan keltens
Individu.lsulistik 1iaIrt11968/69 .....nd. elever. födda 6. 16 oc:h 25 I nigen rNllad 1953 baksida I



•• 

'.lGnllpptitt. 

Iöd,' rI .m'n I-d.g I ·nr EI'~.nl .ltlrn.mn och fÖ rn.mn HUtt.,.n....n uncho,urut.t) 

.morukornmun (kY'kobOktö . lng\O, t! 

n Avbrutit studi"", 

B SkoltI11M,igh.c 
O.,. ...n"I ..... OI. n r"r~ lin/M-=, 3- och " ·",1,,, II nj.r So, Ek. T, oc;h Mu 

n ÖVriga 2""'" Ilnj.. 
och 1pt<:1.lkuuer 

1~~k"'r-tIT.rmlnIokUIt ,., tIlliimpII , 
.tryl..) liwrlr 1517tm 

:). o 4-" 1" lin, . ,. Inriktning 

I Humaninl1k ns.mhiillrv.r• ."upt1e n Nllurvtt.nakaplig nEkonomlsk nT'knidt 
2"'~ Ilni.. So, Ek. T • • Mu. ;n"ktnln51 

-, Socill n Ekonomisk n T,knllk I Mu,iklinj' 
rllll 2''''0-11'11'' OCh ",_"'k"'''', 

Angllllnl••11., 1IP1C1~ku,. 

................................................................................ ..... 

Er"II'1t med"~I"'1 Om d.nn. red If '1'111. IfyU, e:I 
... d Cocll O . 

C BltYlvt 1912 (r.do~i$al mtd .Iffror) 
B.t"'lIlv ,". mlnlb.IYllll h., ,nlllvlr. m-.:l

h 1 80kstiwr Q O Siffror 
Amn.n B'WIII .Iflro, 

SII.nJk, ..................... 


•Enge!"''' ..................... 


Ty.Q ..................... 


F~",kl .................... 


M.tem.tik .................... 


Fy.ik ..................... 


lA11n 

Om belVglng''',,, mld boks1M.
ÖV,,"tt .nllgI161!.nde 

• 
A 

•• 
AB " '
e... :I 

• ., 
"" • 1 
C·· ·.. O 

B4tty'iJlsumlM I ..mtllp "\I,oim"","(inkl 01180
st"ndI imn'n I . .. Invltnin91'"' ..................... 

AnUoI . 
"I.",ilmMn" i"9knde i vidrtAtNlt ~ty,"umml 

nt,r iimn.n 

..................... 

6ttygssumm, i "0'1'. im....n" 
Ant.r 
" 6V1'9 .Imnen" lnghnde i 'lidst"'" bttY!JIwmm, 

! 
~ D O.no~lneen ."n/v.rlant '.I.et 1911 "2 
~ 
• 
ii Ar 1911 /12 ,.,nomgltt IttI"Urt 2 

As 191'/72 Q8nomgltt Ir*UN 3 

EnIw1:~ l/If utbild",,... 
odIlwtfuraftlaik 

OBS 
""VI k od11ft,. ini", ."".....II\QII'''' pi bl.Ak.tt_ blk.... 

'K'1OZ50 SlOCKHOLM27 01 140880 
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o.. p' d.nn. bl.nhtt .lIg...n. "'pO,'f~.rn. lr 
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