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Betygsinflation och olikvärdig betygssättning måste motverkas då de urholkar betygssystemets trovärdighet, leder till orättvis betygssättning och i förlängningen till ett
orättvist urvalssystem, skriver Jörgen Tholin. Foto: Anders Wiklund/TT

DN DEBATT 17/8.

Regeringens utredare Jörgen Tholin: inför
ämnesbetyg i gymnasiet, kompensatorisk
betygssättning och ytterligare ett underkänt betyg.

Jag föreslår i dag i mitt betänkande ett antal
förändringar av betygssystemet. Jag lyfter även fram
några insatser som kan motverka betygsinflation
och olikvärdig betygssättning.

Dagens betygssystem är omdiskuterat. Det har under flera år
funnits en diskussion om att det upplevs som otydligt och ibland
även orättvist. Därför tillsatte regeringen i april 2018 en
utredning för att se över delar i det nuvarande systemet.

En viktig del i utredningsarbetet har varit att besöka skolor i hela
landet för att inhämta synpunkter från ett stort antal elever,
lärare och skolledare. Det är tydligt att Skolsverige ser olika ut
och att skolors förutsättningar och behov skiljer sig mycket åt.
När jag har utformat mina förslag i betänkandet ”Bygga,
bedöma, betygssätta” som i dag överlämnas till
regeringen, har jag lagt stor vikt vid de olika beskrivningar av
utmaningar som vi fått, liksom de olika förslag till lösningar som
har förts fram.

Ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Det nuvarande
systemet i gymnasieskolan där elever får betyg efter varje
kurs bidrar till fragmentisering och skapar stress hos
både elever och lärare. Ett dåligt kursbetyg i början av

utbildningen följer med under hela gymnasietiden och får lika
stor betydelse för meritvärdet som betyg från senare kurser.

Jag föreslår därför en modell för ämnesbetyg som innebär att
utbildningen i gymnasieskolan, gymnasie särskolan och
motsvarande utbildningar inom komvux ska vara ämnes-
utformad och att betyg ska ges i ämnen i stället för på kurser. I
mer omfattande ämnen får eleverna betyg vid flera tillfällen
under studierna i ämnet men det är bara elevens sista betyg som

http://www.sou.gov.se/betygsutredningen2018/
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blir det slutgiltiga och som räknas in i meritvärdet.

Jag föreslår att ytter ligare ett underkänt
betyg ska införas. Fördelarna med två
underkända betyg är att eleven får en
tydligare bekräftelse på sin
kunskapsutveckling och kan känna mer
motivation att fortsätta jobba för att nå de
kunskaper som kvävs för ett godkänt
betyg.

Den huvudsakliga vinsten är att lärare och elever tillsammans får
mer tid till undervisning, lärande och fördjupning innan det
avgörande betyget sätts. Det slutliga betyget i ett ämne ger
dessutom mer relevant information om elevens kunskaper i hela
ämnet än vad betyg på de enskilda kurserna gör. Detta har lyfts
fram som betydelsefullt inte minst av yrkeslärare och
branschorganisationer, som menar att det intressanta är vad
eleverna faktiskt kan när de är klara med utbildningen.

Kompensatorisk betygssättning. I dag anser
många elever och lärare att betygen inte ger en
rättvisande bild av vad eleven kan, eftersom enstaka
mindre kunskapsområden kan få en avgörande

inverkan på betyget. För att få exempelvis betyget C måste eleven
prestera minst C på alla delar av kunskapskravet. En enda del
med sämre resultat gör att betyget blir lägre. Eleverna upplever
att de bedöms utifrån sin sämsta prestation.

Jag föreslår därför att betygsättningen ska vara kompensatorisk i
grundskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux
på gymnasial nivå. Läraren får då möjlighet att utifrån sin
professionella kompetens göra en sammantagen bedömning av
elevens olika kunskaper och sedan sätta det betyg som bäst
motsvarar vad eleven kan.

En sådan betygssättning kommer att minska betygsstressen, öka
motivationen hos eleverna och uppfattas som mer rättvisande av
både lärare och elever.

Ytterligare ett underkänt betyg. I dag finns fem
godkända betyg men bara ett underkänt, betyget F. När
en elev får F kan det betyda allt ifrån att eleven saknar
endast lite kunskap för att få godkänt betyg till att det

är mycket långt därifrån. En majoritet av de lärare jag träffat har
påtalat behovet av ett betyg som ger en tydligare återkoppling till
de elever som är nära att få ett godkänt betyg.

Jag föreslår därför att ytterligare ett underkänt betyg ska införas i
grundskola, gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå.

Fördelarna med två underkända betyg är att eleven får en
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tydligare bekräftelse på sin kunskapsutveckling och kan känna
mer motivation att fortsätta jobba för att nå de kunskaper som
kvävs för ett godkänt betyg.

Åtgärder för minskad betygsinflation.
Utredningen fick även ett tilläggsdirektiv att analysera
behovet av ytterligare insatser för att undvika
betygsinflation. Många av de lärare och elever jag mött

är bekymrade över betygsinflation och olikvärdig betygssättning,
där betygen sticker i väg på vissa skolor. Undersökningar har
också visat att elevernas betyg ökat kraftigt över tid, framför allt
de högre betygen. I dag finns det exempelvis grundskolor där
nästan alla elever har betyget A i vissa ämnen.

Det finns behov av fler insatser mot
betygsinflation och olikvärdig
betygssättning på både kort och lång sikt
som till exempel central bedömning av
nationella prov och att de nationella
proven på grund skolan ska styra elevernas
betyg i högre grad än i dag.

Det finns flera orsaker till detta. Skolvalet som innebär
konkurrens om elever, många obehöriga lärare, brist på kollegialt
stöd, och ett visst mått av relativ betygssättning. Vi ser också
exempel på skolhuvudmän som har ”ökad måluppfyllelse”, det
vill säga högre betyg, som ett uttalat mål samtidigt som man
genomför besparingar i verksamheten och andelen behöriga
lärare minskar.

Betygsinflation och olikvärdig betygssättning måste motverkas
eftersom de urholkar betygssystemets trovärdighet, leder till
orättvis betygssättning och i förlängningen till ett orättvist
urvalssystem. Min bedömning är att det finns behov av fler
insatser på både kort och lång sikt. Två exempel är central
bedömning av nationella prov och att de nationella proven på
grundskolan ska styra elevernas betyg i högre grad än i dag det
vill säga att elevernas provresultat blir en måttstock för nivån på
betygen som får sättas på skolan. Ett tredje är att ett
examensprov införs i gymnasieskolan där man redovisar betyg
och provresultat separat, alltså ett system med två skilda
mätpunkter.

• Införande i två steg. Förslagen i utredningen ska betraktas
som ett paket där delarna förstärker varandra. Därför är det
viktigt att de införs så samlat som möjligt. Jag föreslår att
kompensatorisk betygssättning och ytterligare ett underkänt
betyg i betygsskalan införs redan hösten 2022. Förslagen gynnar
eleverna men kräver inte någon omfattande implementering. Jag
bedömer samtidigt att huvudmännen behöver mer tid än så för
att förbereda för det mer omfattande förslaget om ämnes betyg.
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Av det skälet föreslår jag att detta ska ske först hösten 2024.

• Fokus på lärande och kunskaper. Jag har med dessa
förslag till förändringar i betygssystemet strävat efter att ge
bättre förutsättningar för elevers lärande och bättre
förutsättningar för lärares undervisning, bedömning och
betygssättning. I mina många möten med elever är det påfallande
hur få av dem som talar om vad de faktiskt lär sig, fokus ligger i
stället på strategier för att få bra betyg. För mig är det ett tydligt
tecken på att något blivit fel.

Min förhoppning är att de tänkta förändringarna kan vara steg
på vägen mot ett större fokus på lärande och kunskaper som på
bästa sätt rustar våra elever för framtida studier och arbetsliv.

DN Debatt. 17 augusti 2020
Debattartikel
Jörgen Tholin, Regeringens särskilda utredare, Betygsutredningen:
”Så kan skolbetygen bli mer rättvisa”

TEXT

Jörgen Tholin, Regeringens särskilda utredare, Betygsutredningen

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

https://www.dn.se/debatt/sa-kan-skolbetygen-bli-mer-rattvisa

